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 יקסע / יתיב / ישיא בשחמ לכ םע רשאמ םירבד רתוי תושעל לוכי התא .\ יקז.₪ םע

 -...ק .ץראה לכב השורפה םיצעוי /םינכוס תשר םעו
 1? טז = םע תושעל הצור התא המ
 ,המגדה שקבו .\27ז.ש ינכוסמ דחאל סנכיה

 \ [ סחר
 ובל תיורמופמס 64 לס יב זו גבי בל חחימו האצת המ עד וביבאלת יב חששה ן\ = .םלועב הלודגה םיישיאה 7 .תרבח
 הורגש מ 1 מלה התא וזו ל וטו סוחענ טסו חב הדנמ :עבש "ראב ב ולד
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 .תירבעב תונכות לש בר רפסמו תילגנאב תונכומ תונכות 16,000"מ הלעמל לש רחבמ םע .רחא



 . וו וו

 םיבשחמ ורקימל ןווגמ דויצ רחבמ ךתושרל דמוע ונלצא

 ,םיגוסח לכמ תוספדמ ,יפקיח דויצ רחבמ
 ,םיטקסיד יננוכ ,סירוטינומ ,םייפרג םיגצ

 ,םיבשחמ ורקימ ,תויטנגמ תוינטחמ
 ...דועו םיישיא םיבשחמ

 םעב םיבשחמ .םיםה"
 תפא םוהקשזפ₪5 ודח

 16 ןותא/1וה אוג 0. 39844 1[ -4שןט דדו 476225 ,485192 .לט ,ביב
 תת פאי ,16 הילצרה ךרד + א 05 450 כ 6 ו 0 6 08



 ךפאפפ וחפשטוחפח5ד | 99/44 לע לאש

 העתפה ריחמב וישכע

 . 0 0 : ו
 ה 0 | ---

 א ב 2 אופ ל ב
 ור רו הראל

 7 - רה ו 2
 ₪ 5 ב ₪ 1 0

 פס
 234202 .לט ללכ ןינב 99 םיבשחמ םילשורי
 ,262079 ,280527-לט ,31 ךבילרק ביבא-לת
 .05/00-17.00 ףוצו וווופ
 ,52735ַ .524305 לט 61 תואמצעה הפיח
 וס 06-15.00 ףוצו חוט

 .הריכוו הגוצתל



 םלועה לכבו טלוכל
 .- מ"עב (לארשי) הטאד לורטנוק

 ה
 ה העיצמ הטאד לורטנוק

 םילועמ םיטקסיד תרדיס ומ
 ברימל םימיאתמה
 יי .םימושיה ןווגמו םיבשחמה
 ה יפ לע םיבצועמה םיטקסיד
 ססאואוסס 0 קפז בשחמל תוכיאה תושירד

 הטאד לורטנוק לש תוהובגה
 ,חונ שומש תגשהל

 .ןמז ךרואו םלשומ עוציב| |
₪ 

 תידיימ תונימזבו
 .גישהל ןתינ
 םיטקסידה תא
 הטאד לורטנוק לש

 :הסאד לורטנוק
 .ביבאדחמה 45 יקצדורב
05-0025116 

 .בשחמ ירזע תויונחבז

 63 5 6סאז כו. הז =

 ש'4שתמה 6



 | הב
 תכרעמהמ | 1
 ישארה ךרועה רבד
 ודי ךלש ךתחתמאב שפשפל דעונש רקסב רבודמ םעפה
 .םינפב םיללכה -- התוא קחש .יאבשחמהדארוקה ונד

 תכועמל | 3
 "ישיזאה בשחמה  תוריש

 .תלאשר םיבתו סיארוק" םירודמה תא דחאמ הזרודמ
 .תוללוכ וניארוק לש םהיתוישוק .תתא השקמל 'תובושתו
 תראה :תובהא תופי .םיננה ,תעד תוזח ג םיתעל
 -ליאש תויוצמםירחא םיארוק לש םהיתובוגנ ;תועצהו
 הבוגתל םיתעל תושרדנה .ריבכמל תויעבאו תות
 תא גזמלמ יעבט המ .תכהלנ וא תנייוסמ ,תיתכרעמ
 האשקמ ךותב תואבטתמה דב תנשנשמה הניבה תעפש
 .הדות ותפתוטמ

 664 רודומוק לע בורקמ טבמ 2

 יררח סמס
 לש סורטקפסה בטתמב שפטפ ינכטה ונכרועש רחאל
 "מו ריוואב סייט) סמט חננמ ,רבלמו וגלמ .ילקניס
 וויטקייבוא תמא קדבמ .רודומוקה תא (השביב יאבשח
 גוריד .ותכמותו ותנכות ,ויערכו ויברק .בשחסה לש
 .תויטאלור ןחו ויעוציבל תיטולוסבא ךה .יוויטקמא
 .ףארגבו ללמב ,יוושכעה וריחמל
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 חתפמ תולמ

 רלפ לארצו
 .תואב ונא םעפה .בשחמה יחנומל יזכרמה ןולימה ךשמה
 .רומשו רג 8

 10 קיו בשחמב שומישה 5

 .רחש"ב ךרע
 .לש תוטלקה תודוא רבחמה יעתימ וכו הרדסב 'א קלח
 .תישעמו תיטרזאית .ןהילע תוהו תוינכות

 תונכתו תודלי [5]

 לייט ןונמא רד

 בשחמ תנו - תונכת ידומול .בשחמ ידלי לש םינוא
 רז המחלמ יכ סרוגה רבחמה ןד הלא לכ לע ףסונ חרומכ
 .םילארנגל הריאשהלמ תכבוסמ

 .םע ךרדב ,הינפוא לע הצורימ תא עגרל תמלוב
 .תרשכומו תינניח תילג .הדעי לא הנולקצו הספא
 .יקסדיל יבצ דרע לש ותב אח .סוליצל תיטנדוטס
 דיה ףכ בשחמ" ןטדחה 1/0 ןוטפא :בשחמה
 .הטסק"ורקימו תספדמ ללוכו

 תוינכות תורציימה תוינכות [3]
 רול םורי
 המה בתו תותוכאלמ היצמולטנא לע
 תל המנוח איבמ
 = לג הוגשה .תנותה יוגב תוטסונ



 5 הדאו 0
 ב
 .* האוס פוס

0-0 
 ב

 "אאא
06% * 
 ב
 *דו
 ה

 .ק6-ו
 "סה

 הקוזשה תשר תוונחמ תחאב בשחמ לכ.
 דעואה בעחמה .ןולעומב .רבחכ .ףרטצמ [//-

 תתוחנה יעצבמב ףחתשהל יאכו ןודעומה רבח .ןודעומב רבח סיטרכ לבקמו מ "עב ₪
 םעפ ידמ טינרענה ופקלה דויאו הנכות השוכוו

 תו
 ללואשל ראבז מ"עב ישיאה בשחמה ןודעומ רבח ₪

 דריחממ 56% רועשב החנהמ הנהי ןודעומה רבח 6
 רררעיש !תונוש חופשב) םיבשחמ הדנכת סרוק לש
 1 ודי לע

 .חשר לש םיבשחמה רדחב לוגריתו שומיש !םניח 6
 ,ןודעומה ירבחל ביבא .לחב .יס יס 8

 לעמ 'ב המוק רטבפ ףוגנזיד - טייב אפלא :ביבא- לת 03-266612-266513 :לט 'ב המוק רטנס ףוגנזיד מ"'עב ישיאה בשחמה ןודעומ .יט/עיפ תשר
 ד - זואהורקימ :הפיח ללב זכרמ - תימדת - פוש ייפ יס :םילשורי .'ב המוק רטבס ףוגנזיד - זואהורקימ :65 ףוגניד - םיבשחמ ליש :ל"לב
 .צ"לשאר .פ"ילרח 'גספ - ישילשה דמימה ;185 לצרה - פוש עייב :תובוחר ..74 ןמציו - םיזשיא םיבשחמ דקש :אבס-רפכ .אישנה קורדש למרב
 .%7 תונח 'א זכרמ - פושורקימ :דודשא ..3 רולנס דוד - ע\ש לטויפמוק



 םע תושעל המ
 1םינטקה םירפסמה

 רושמ) ה
 .תורטפאמח .תימצע הדובעל הכרעהו האוושה תואלבט
 תא ומלחי רטא הלאכ םיטרפמ לעב בשחמ רוחבל ךל
 .תוצלמתה .תויחנחה תא ארק .יבטימ חרואב ךיתושורד
 .תווגייתסהה תא = רתי ןויעבו)
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 !ורקימה רות וא ורקימה רוט
 יטנרוק ינוה
 .הנכותה = .םימושי ללוחמ" ותלאש ידכ ךות .רגחמה
 .המוסב .הצילע יוטלב ,הערזה .תא .ביחרמ "ותימוסה
 ,תאז הדבכנ

 .עונמו רסממ תלעפח 0
 םוחנ הקרזא

 .םיטתמוש לנש יראותמ רב :תידומיל הרדסב 'ח קרפ
 .ץורפל םיוואתמה 'ךידי ומב הטע' יבבוחל "אָצמ" טרופל
 .םיפצפצמו םיצנצנמ .םיאאש םירבד ליעמהלו .הצוחה

 ?טנאגלאו ריהמ ןורתיפ
 ךייסטפא יונמא

 .רבחמה זםיליחתמ דומילל רתויב הבוטה הפטה
 .הדמול .ווחתפתהב התעמשה לעו ונול תמש לע רפ

 .תבטחוממ

 ?הפ הרוק המ -

 מדלוג ידוד
 יהץבוקב תפקתשמ תבשחמתמה לארשז לש תוימו

 מו םיטנא" ןותועה לש וכרוע טקילש ךנערמה תועד
 .ןננמל = דמיבשח

 ?םש הרוק המ 8
 ישירג דוס
 ,לדב לש משב .ףסחב ולו ,ראתל תוסנלמ העיריה רצקת
 ןמ רהשמ אממ .בוטרוקב .גלזמה לש והצק פאב
 ןניקסע ובט) עדימה ידוביע וחתב םלועב ישחרתמה

 .נומאב .תטינ ישארה ךרועה .(רבד"לשחו

 למגה בג תא רבשש שקה 73

 צטימרבליא ביי

 .סעפתו 'םייארקא םיעורוא לע תננכונומה הרדטה' ךשמה
 .למצה לש ותשבד לע םיסחה ,םיינשל קחשמ תתינכות

 .הדאיקחשמ 5
 םיינריע םיארוסו ןיזגמה תווצ

 ואב תוחמלךל אב םא .םירתומ תמאב םירבסחה ןאכ
 .תתפ = תזח גרוגח םדחה םצעב תניינעמ הנכות תביסב
 .םיזמ ףא ילואו.םיננעומ םיקתשמה .םלוקה דומעב
 .הפ*ה ץמהש אצמת "שדותה תדיח תונורתפ" ףיעסב ,בגא
 .דדועמ :אקווד שלחה ןימח וניא

% 
 םיבנוכה תמחלמ

 רסק ג
 .טפוסורקימ רובע הבתכנ קאט רט תנועה קחטמ
 תניפס .תיחל 'ק 15 ולובוקש בשחמ תשרוזו קיסייב
 .בולקה ע ללחב .ביררמה העסמב יזיירפרטא" ללחה
 ,םינוטופב .טינרבקה דיוצמ .םדננכ ,םייארונח .םינוג
 .הצופו .דועו דועו לורטי) ינגמ :שושיג ינרק ,םירזויפ
 .תינכתו םירבסה / --.תויצאלומיסב

 .לקש 15 ריחמה ,83 טסוגוא/ללש = ישיאה בשחמה
 דדלמ לארשי ובוב לארחא ךרוע
 יורה טמט ונפט ךרוע
 רגרט יקי פרג ךרוע
 .לטאור לא : בצעמ
 מב רואל םיאיצומ דלפ הילד הקפה
 ולא השמ ירחסמ להנמ
 .ראמ יבא .תועדומ לחנמ
 .קפוא לבו .הצופת לתנמ
 ךשוג וירונ .תכרעמ תיכו
 .ןמולב יצר .תועדומ תדיכזמ
 דול םייח .תרובעת
 רקוצ םחעמ = ווב
 ואהנירג הנטוש "תהנה
 פרו םלושמ שח
 .שיעב תוקפה םיבשחמו םישנא לרמ
 ושידג רוט .קווישו חוחיפ הכירע להנט
 .םינומלט ביבא לת 5 הנאמ ... . תכרעמהו הלהנימה

0 
 .61332 אית 33325 דת ,., תכרעטה ןעמ
 .החש ןב ןרע ,העזאב לייא .הכירע תווצ
 לרוא .תוזח בג .אסיסרבלוז .בייד .סויבטידג שואידס
 ,סוקרמ הרימ ,רקול חדוהי רזד .ליט ןוגמא רדד ,ננח
 ללא ינרוק ינור .תגירפ ירב .רפוס ביכא ,םותנ הירא

 םייהמרש
 ייאיטס הודסמ
 רוא וק יאטנומו תוחול

 דע ₪ב

 ההניא)  ,תועזומה .ןכותל  תיארחא  העיא  תכרעמה
 2 ה יבתכ הריאתמ



 וז ר-[=וז-
 !! תי/0.69 חש

 םישדח םיריחמ
= 

 0% ₪ לקש 17.000 - 166 םורטקפס
 לקש 22.000 - 48% םורטקפס
 לקש 5000 - ןורכיז תבחרה

 'לקש 1500 - םורטקפסל לוק רבגמ

 מ"עמ םיללוכ םיטדחה םיריחמה

 ןיא דיירט עצבמ

 ךתושרבש 2א 81 - ה רובע < דחאספ וא
 החנה לקש 3000 לבקת

 ךתושרבש 16א-ה רובע <
 החנה לקש 2500 לבקת

 בשחמ תשיכר תעב ןתנית החנהה <
 .דבלב דיירטפמוק תונחב םורטקפס
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 .םיועדח הנכתו תורפס

 תוינכת לו ץראב רתויב לודגה ןווגמה

 ריילקניס יבשחמל םישדח םירפסו

 םניח - הנכת תוטסק

 לבקמ ,םורטקפס בטחמ טכורה לכ
 !1תירבע ללוכ םניח הנכת תוטסק 3

 ₪ זזיבא

 יוגיה תוידי !! בורקב
 םידילקב םיטקמ תוחול
 ! תועתפה ..1

 .לש תוירחא תרועת שוררל רפקה
 .תוירחא הגש 2 ךל הנקמח רבלב ןאוביה

 ו תוחנה יעצבמב תופתושהו

 א
 .09.00-- 17.00 החיתפה תועש - םישרומה םינכוטה לצאו 03-280453 לט את 63 אבכוכ-רב -רוירטפמוק 'בחב חריכמה



 2<=--=ההה---.ההההרה---ת-אאהפאאפא-א--

 .עצוממה ארוקהמ םינוש

 .(ןוצר עיבשמ רצומ לבקל ידכ וסיכמ םלשמה םדאכ) ךל םג תוחפ

 רז ץוומ לע יונמ התא םאה .צ
 והשמה אל 2 ₪ ףעסל רובע ךכ 1

  ראתוא תארק יםימעפ המכ ,ןיאנמה לש דוונורחואה תועפוחה שמח ךותמ 2
 םימעפ שלש 3 םימעפ ג םמ 41

 םומעפ שמח 5 םימעמ גבוא
 רדלש ךוזטמב םינייעמ םיפסונ םישנא המכ 3

 השלע 3 םיטא מש דחא םדא 4
 רהוי וא השמח 5 המוא =

 ראוגמה תא םכלצא םיצחוא עצוממב מז מכ .א
 וםייעובט דע 3 עמש עובשמ תוחמ 1
 .שדוחמ רתוי 6 .שדוח דע | .5 = השולש דע םייעובש 4

 ולרוג מ :וארקל \םותמייס .5
 רחאל םיליאשמ | ג רתוא םישטונ 2 ותוא םירמוש

 דהז ייזגמב הטלבהל םייואר (םוךתערל םיואשונ ולא 5
 . 1 ג
. 5 . 
. , 5 

4 " 
 .ךזולכשה יחמ 5

 תיווכותילע .3 = תודוספ 1 ב 6 3 60-בנ 2
 תונמית באלעמ 5 8-0 5 4-4

 דישיוא בשחמב ישמתשמ התא םאה 9
 יורו אה בשחמהו כ

 ריומושי
 יכצא וכיג

 .יתושרב וניאש בשחמב שמתשמ ינא = .3 = בשחמב שמתשמ יניא
 ררגימ רהמ ג דשיזא בשחמ יטוכרל ירכ הא ץוגמב תרוענ םאה 6

 תק 4 הטעמ הוימב ןכ | = הבר הדימב ןכ 1
 רא 2 ןב רתרענ אל 3 = ןוממל רטק אלל ויתנק

 +םיארוק םתוא תפסונ תונותוע יזיא 13 | ודקוסיע והמ ל
 תועידי = .3 רחא רקוב ןוחע 2 = אה 4 דימלת 4

 תשאל 4  טסמ םלחהג 5 = בעמ 4 דנערמ
 ןטימ 3 תא = -= רעונל בירעמ טנוטס 3
 מרט גג ךוטיהל 14 = םיפסכ ס לח 4
 .לרחמ תיעוצקמ 15 = הוה םלעה 1% = םולה 13 |תיב תקע 5

 רכש
 . 7 אמצע 7?

 .האלמה ךתבותכ 15 9 ךמש ב% |

 .ךא .ער אל יל ןמאה זסהמ דחא התא ילואש ,םיבר םייארוק לע ביבחה ונותלע יכ עדוי אוהשכ ישארה ךרועהישגהמ ךתעדל ךיא
 םוי ידמ םיחלשנש םיבר םיבתכמ יפל .םנמוא .ונייונמ ופלאו וניארוק תובבר ןיב ךתוא ריכמ ינניא :יל הקיצמ תחא הדבוע
 כא םהו .םיארוקה תודוא יללכ גשומ יל שי - ורקימ יבשחמל קחורמב וא קדוהמב םירושקה םינוש םיאשונב - תכרעמל

 אל ליעוי סלוא (ןוצר עיבשמ רצומ קפסל תניינעומה ןיזנמ תכרעמכ) ונל ליעוי רבדה יתעדל .ריכנש תועה העיגה יתעדל ךא

 .םיסרפ תלרגהב ףתתשת ףאו .יתדות ימלש תא ךל ןתא ,ילא תורישי וחלשתו ויטרפל ואלמת םא .אבח ןולאשה דעונ ךכ םשל
 .תדות .ףיעס לכב דבלב תחא תורשפא לוגיעב ףקה אנא .אבה ןויליגה תריגסל דע םינענה ןיב ולרגויש חשייבטחמ לש

 הדות

 ה
 שידג רט

 | "יאאא



 - התא םא
 סססופוסה !\/ו!הב<סז

 א(. כססופוסה 30 \
 ךלש ישיאה בטחמה אוה

 הלודגה הרבחה לש ןטקה בועחמה
 - ןטק הכ בשחמ ךל העיצמ א68-כ הלודג הכ הרבח רשאב
 סטסופוסח 818 /-ה .םילודג תונורתי וב ויהיש יעבט
 לש םוצע ןווגמב שומיש רשפאמ .ךיקסעלו ךתיבל דעוימה
 םלועבו ץראב וחתופש ףדמ-תוינכות

 ןוגכ תופשבו .5 - 005 ,60/א1-86 ,0ק/₪1-80 הלעפה תוכרעמל)
 תויזכרמ דרביע תודיחי יתש בשחמל (60801 ,562( ,6
 ,םיטקסיד יננוכ ינש ,םיתב ןוילימ יצח דע ימינפ ןורכז
 .תונכתיירב םיידועי םישקמ 20 (םיתב ןוילימ 10 חפנב קסיד ןכו)
 שממ תיתונמא תונידעב םייפרג םינותנ וב דבעל לק
 תורבחתמ ותוא תוביכרמה תונושה תודיחיה .תינועבצ הגוצתבו

 תנוכתמב "עקת רוביחב*
 "ו 6 8 קו גץ
 :אבה דעצה לע םג םיבשוח ונא
 .ךל ררבתיש דע ןמז הברה חקי אל
 םג אוה ס.או.ץ.הש
 עדימ תפלחהל תשרב ביכרמ
 .תרושקתב ודוביעו

 3 לט יועיאה בטנחמה ,0.1/ ב - יברימ םוכחית
 מ"עב וינבו ךווטימ .א.י
 281151 ל0.63143.א"ת ,5 בונאיזדד

 461 םיסיקרוה ידש ןג תזר ,מ"נגב דיכא :םישרומ םיציפמ תמישר

05 
 226015 ,22464) 20 = .18 בורזחלרא 'חר .ביבאילח .ס"עב בשחמ יחורש איגש
 482217 .למ 7 יקיוולח תליהק :ביראילת .מ"עב םיבשחמ ףחונ

 ףיח
 :לח .מ"עב סיבשו

 336780 .לט | 35 יקסבוחינרשס 'חר
 840810 682266 לכ = = .10 הריסה ידרוי 'ח



 .םינש 3 דוע םכנוחרי לע יונמ תויהל ףיסומ ינניה
 .יארוק ינאש המ לכמ הצורמ ינאש ןוויכ

 לש יונמה תא ךיראמ ינאש תונמדזה התואב
 :םואבה םיאשונב יל ועייל םכשקבא .הז בתכמב
 ןינועמ ינאי םיבשחמב ללכ גשומ יל ץיא = ()

 ללפא ישיא בשחמ תונקל ןינועמ םגו אשונב
 .היתעב רתוי רהמ חתפתהל תנמ לע ,יִא 2
 :בורקה

 .סינבומו םולק דומיל ירפיסב ןיינועמ ינא = (2)
 .קיסייבח תש רקיעב בשחמה תופש לכ לע

 .סחייתהל ילב - ןשכורל לכוא הפיאי ךיא
 כ ילוא וא ,תומוסרפל

 .לע לינה בשחמה תא תונקל יאדכ ימ לצא )
 .חפב לופא אלש תנמ

 .םיחמסינה לש טריחמ המו םויכ וריחמ המ = (₪)
 .תונכותל .תעצוממ .הוכות ) :ןוגכ וילא
 ךנוכ (ב) ;סינווגמו םינוש םיאשונב ןומצע
 .תמאות תספדמ (ד) ;חבושמ קסיד (ג] ;םאות
 .לפא"ל

 קרב לצרח

 מ 2 לפא בשמה :ביטחל דוזאמ לק ךידולואש לע
 שישב .רתשב םיבוטה םיבשחמה רחא וה
 ךל רשפאי קפס יאללו םיישיאה םיבטחמה
 .לצא בחמה דוא שוכרכ ללכות .דייעב חתבתהל
 מלט .ףוגנזיד"בלב "הנכוזו םיבטחמ עדי" זורבה
 אל השרומה ןכוטה לצו הונקב :ללבכו 9
 .חמב לופית

 .תצלמומ יסויב דומול רובע םירפס תשוכר
 .תיזמתמו .ףוננויריבלב שח ג נב" תונחב
 .לבקל לבות ים .םיבטחמ לש זונמותו יתורמסב
 .ןאטתטב .הנווכהו יסעיי

 א 1 לפאה רובע םנאגת יפקיזה דווצל ףוריחמ
 .ץדי תורבחב לבל לכבות

 .הפאש הדבועהש וצל חרכומ ינא .ףוסבל
 .העפות רי םימעמלו) חבושמ דויצ לע טקעתמ
 רו תשימר י"ע .הכורב לה (ןימ ושי הגורח
 .לוז רות נוק חפוא הבר לש ומוסב :תבושמו רק
 .השרומה יקוסח לצו תונסל יואדכ רימת יוחסיעב
 "קש רעיוי םימעפל לוע הז ילוא השרומ יפמ ווא
 .נטרב רוי רומח ךאא .םול

 דואמ .םונהנ ישיאה בטחמה לע םייונמ ונא
 .םיצור נאו רולוקיינב בשתמ ונתושרב .וב אורסל
 תפטל םיעינמ דצוכ .הנוכמ תפש לע .דובעל
 אלל ךא .הנוכמ תפש תינסחמ ונל שי .!הנוכמ|
 .דובעל דציכ םיעודי וגניאו תוארוה|

 ההדוהי ינב :איגש דיבר

 .כוארועיב ךכוסח .טייכ הגמ יתבוטת
 ומ וב רלבמסאה לש דועיתה לוא גישהל ןתונ =

 "חמב יטמתשהל רצוכ .תטרוטמ הרוצב רבס
 תא שכרש ומ לכ קלבמסא לש תונס
 ללב כוסה ידימ יל רולוס רובע תינסחמה
 :תובותב) סוקמב רבסהה :תרבוח וא לבקל
 .טג המר 53 וקסניטובד בוחר יטויב הגמ

 'לע םינוגמש רחאאל הנוכמ תפטב דובעל וקונ <
 .תומכותו י'ע "חוה 'חבוזוכ ךויצמ י"ע קיסייבה
 רי" .םיעח לפה רמולכ 84906 סא
 .פצצרו גו

 .בשחמב םיענממ םינהנ םודימלת

 .םיבשחמה ןיבש רשקה לע ליס רוד לש ורמאמל
 .ףיעסל דחוימב .(3 ןווליג) םסרפתהש היגולוכיספל
 .לש ושומוש ךרד תראותמ ובש בשתוממה רומה
 רד ראתמש איה תמאה :ךוניחה הדשב בשחמ
 שי ה/ומוקמבו ישונא תויהל קיספהט הרומ לוט
 .בשחוממ הדובע רפס .קיודמ רתוי .וא .בשחמ
 .דבוע הדימלתו דימלת לכ בשחמה לע הדובעב
 .םג טעמכ ענמ אאללו ינשל דחא ןוב ענמ אלל דבל
 .תילולש וז העפותש הארנ יל .ישונאה הרומה םע
 :אל וזה ךרדבש ינפמ םגו עגמה רסוח ללגב םג
 .ותלוכי ואולמל בשחמה תא םםילצנמ

 -תפתמש תושדח תוטיש תוניינעמ רתוי יתעדל
 .םיבשחמה תומכ לע הבונתב לייחב וישכע תוח
 תאצותכ  דחומבו םש םיאצמנש  םיישיאה
 .כונח דסומ ללכ ךרדב = םהלש ךומנה ריחמהמ
 .דחוימב = רמוח תיינקב תישממ החנה לבקמ
 איה יתעידי בטימ יפלש תחא השיג .הילגנאב
 .לש אח בשתוממה ךוניחה הדשב ירמגל תינשדח
 תתל וגולה תפשב שמתשמ אוה .ב"חראב רפָ
 .ןתוא רוקחלו תוירואת שבגל םיריעצ םידימלתל
 .תוצובקב .דחיב םידבוע םידימלתה וז השיג יפל
 רקחמל ילככ בשחמב םישמתשמו .תונטק
 .םירבסומ טרפפ לש ויתונויער .אולמ .היינבלו
 לש רתדובע .לע םיססובמו .אוואוואואא ורפסב
 .תינכות םג הרדוש .דבע ונייאש הז גולוכיספה
 הילגנאב וש "ה לש םיקפוא תרדסב היזיוולט
 .וטרפפ לש ותדובע לע

 .תוחפ םידימלתה תא הריאשמש תרחא השיג
 .הדשב תחתפתמו תכלוהע הטיש איה םיישפוח
 .שמשמ .בשחמה ןאכ .הילגנאב הוימיכל ךונוחה
 .-רפוג הצמוחל סחיב לשמל .תוימוכ תכרעמל לדומ
 :אוצמל .תורפסב ןויעל םמצע םידומכתה לע .תית
 בשחמב םישמתשמ םה .םינושה םלגה ירמוח תא
 = .ךילהתה לע .םינוש .םינותנ תעפשה רוקחל
 .הזב אאצויכו חל .תויסחי הויומכ ,הרוטרפמט
 .לע .םגו תורצונה תויומכה לע תוודמ .בשחמה
 .םידימלתה לעו םייתביבסה םימוהיזה :וויומכ
 .תלוספח תניחבמ ןכוסמ אל ליעז לעפמ :וונבל
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 .םודימלתה ןיב עגמ .סה וא הטישב תונורתיה
 .רכ לע עדו תשיכר .הרומל םניב ענמ .םמצע ןיבי
 .םיתוישעתה"םיימיכה םיכילרתה לע .םגו הימ
 .תוטיש דומילו ,היישעתב תוכורכה תויעבל תונריע
 וכרטצישכ טיסב םהל וטמשיש תורפסב טוניח
 היתעל

 .חתפל תוטנמ הלאה תושיגה יתשש חארנ יל
 .ןהילע ךומסל סוקמב םימיק םיינלוכיספ םיגשומ
 ריד לש ורמאמ ךותמ יתנבה רשא הז ,םהט"ופכ
 -רל תורשפא רתו םידימלתל שיש הארנ יל .ליט
 יוחאותש תוטישב רשאמ בשחמב םעגממ תונה
 .רמאמב

 .הפיח .קביר.ש

2 
 :םא תעדל הצור יתייה 32 ךוגגארה בשחמ יתושרב
 דציכו .םיגצמה יגוס ינעמ םיעבצה ברעל רשפא
 והציכו ,הנוכמ תפשב ןוגארד לע דובעל ןתינ םאח
 .ןוגארדל הנוכמ תפש לע גישהל ןתינ םירפס וליא
 כוחו

 .הפיח ,ןמיונ פר

 | תכרעמל
 | םייישיאה םיבשחמה לע םינותנה תלבטל ופיסותה
 | םע קפוסמה האירקה רמוחל םיטחליתמש םינוחו
 .טמתשמל ךתונ רנוא .הז מוח םימעפל .בשחמה
 | בשחמה לש ליעי לוצינל םישורדה םולכה לכ תא

 .לסש 4 .םיקיתע בושחימ ירזע

 .דציכו .שמתשמה לצא םיבר הלאש ינמיס ריתומו
 ?וגארד גוסמ בשחמב הנוכמ תמשב בותכל ןתונ
 .הנוכמ גופשב הבותכש תינכות טילקהל ןתינ דציכ
 תיטננמ הטסק לע בשחמה לש או המ

 ורוח המלש

 מארד .לבשתמ לש .ןאוביה .בשחמה תרבח
 :תבושמ לוארשיל
 | ןקימ .םיכטמה יגוס ינשב םיעבצ בוריע *

 .תנוכמ דופשב וושעהל
 -ות ןוגארהב הנוכמ תפטל תורטפא מייק =

 .הסיבמה "ספא" הארקנה :תוחוימ וינכ
 דנו 80858א 60108 תנאסומ תמשל רודחמ
 .היתונוכת ראש יב 5%צשל = תורטפאו
 .הנוכמ .ופשב תוכתל ישמתשמל תרטמאמ
 רעיש דהרותמא הוטס :תרוצב תרכממנ .תינכותה
 .הועית ללומ הלוח ליל

 .םה ןןגארהה לש הנוכמ תפשל םירפס =
 ו

 6805 ?זטעחואור (לוטנוולו
 ,טשיהחוהה 71 6809 /(/264)

 \ףוגנזיד בל ,64 דנחב יעוכרל רתוימ)
 :המסה וצו רוזועב

 0808 הווסוו)הא הז דא חופו

 .רלבמסאב סרוק לע ךכו םירפסה לכ לע םיסרפ
 .לורובג ןבוא בשחמה רבחב לבקל יתינ ןוגארהל
 99036 רומל גס

--4%--- 



 דועו דוע ודרי םיריחמהש דע ןיתמא אל עודמ
 ודועו

 ונתנידמ ,סיבר סיארוק

 בב ודוהל הלוא ביצנ 'ךמזח וא קמה יולואשל
 יא זהתע ואקוה בשחמל קוסו התא םואה :תיד
 ךיניינע תא דקל יושע בשחמ םא ךוא מה ואל
 יעקשה הושבע \ענוגב הנוסב קסעב תובב)
 .םינוילימ"תובבר .םתוא .לכש ךל .ראת .רישכע
 \(םירוטאאלוקלואק)  טיכ"תויבושיחב םישמזושמה |

 .טחכועה לפשל ועימו םיריחמהש דע םיניתממ רוה
 רחווורהש יזאדו וםידיספמ וזא םיחיווהמ ויח םולכ
 .םתוא ואש .ונקש ולא

 .תולעהל םיארוקה רוביצמ םכתשקבל הבוגתב
 צהל ינורה .םיבשחמה אאשונב תובתכל תונויער
 תתווהת רשא ,הבתכ סופדהל ,תכרעמהמ שקבלו
 .בחרנ םוחת הווהי יתעדלש אשונב .קוש רקס ןיעמ
 .לש םוחתל יתנווכ ;םוידיתעה ונייחב יתועמשמו
 .רעפ לע וחקפי רשא ,םירושכמו תוכרעמ תלעפה
 .םוייסויה ייחב םינתשמ םיבצמב תונוש תול
 דא הניגב היקשח .הקעזא .תוכרעמ ;אמנודל
 וכו ,וכו .פמט תרקב .הממחב

 לינה אשונב עדימ טקלל ינא הסנמ המ ןמז
 .הז אשונש ,יתולונ ירעצל ךא ,םינושה םיקוושמהמ
 ינא .ץינועמ .הנטקה ונצראב ובורב לפרועמ
 בברה תויורשפאה ןווגמ ולש יתוב בשחמ שוכרל
 .ל'נה םוחתב ,הנכתו הרמח תניחבמ .רתויב
 לא ךונח |

 "לש ואוה ולעהש ואשונב רתויב ןץינעמה חותיפח
 הרבה יא .(תכרדהו חותופ +כרמ] הפמ .תרבח
 .רוטסלואה .הועוצקמ :תכרדהב .רקועב .תקסועה
 -רחאב החתופ יא ורבה .םיבטחמ"ררקימהו הקו
 .דומול .בלשמה :הרמוח רומולל .תדמול"בשחמ דנו
 לט 6809 בבטח רובע רבלמטואו .הנוכמ תמש
 רה ןבל"לוחכ בטחמ הזו רחאמ .הלורוטומ תרבח
 : םיטרפ רפסמ

 --תרלקמ טה בטחמה לש תולמינימח ותרוצת
 .\םיוות 26 תחא הוט ךב (גצמ הגוצת ךטמ עגמ
 א םיצצוח .6805 בוסמ :םינותנ רוביע ריחו |
 .\ראטינומ) חוגשמל 4697 אא

 דויחש .בטחמה לש תילמיסקמה .ותרוצתב
 .רלבמסא אאא רנאא םנשי ךתוא נעל היושע |
 "ל דע תפסונ הבחרהל תורשמאה נג. סודה |
 .םלצתמ רוביח ללוכה פונג קטמימ .אאא 0468 |

 .רסבלו חקפל לגוטמ בטחמה א ןןיפיאב .סדומל
 .החקב תכרעמ .המגורל .תואיצי"הסינכ יתודוקנ 90 |
 .תיסמוטוא תויקטה תכרעמ וא האמ תיתייטעת |

 .רחוומב .ותתומש :המיצי"הסינב יסיטרכ בשחמל
 .רטמא 10 לש םירסממ סיסעתל םילגוסמה הרובע
 אלט יסיטרס וכו |

 מכח .יכדרמ .לש .תרזעב .חתומש .בטחמה
 .םילעטמ רפסמל יסנכיו .ביבואילת תטיסרבונואמ |

 .היחמונה הרקבה תכרעמל ףילחממ םייתוישעת
 רובע :םיינויישעת םירוססורפורקימל .סרוק

 .תא ילו ואלמ רטבמסוא סרוקו הרמוח ידימלת
 .בשחמ לש .םירוחמב סואי בשחמה .תותופה |

 .םיטרפב ןץינועמ התא םא..בורקה רותעב יתוב
 .תכרעמל רטקפהל ףמאומ התא םיפטונ
\ 

 יש'םטחמה 4

 בשחמה ןמ םדאה רתומ

 ןוב .טידאורווק לע רעואב לויא לש ורמאמל
 .םדאה לש םילודגה תוששחה דחא :בשחמל םדאה
 .םיטובור וספתי אמש דחפהמ עבונ בשחמה ןמ
 לש םמוקמ תא תורחא תובשחוממ תונוכמו
 .םיתורישבו רחסמב תונוש תוכרעמב םישנאה
 המגמה ,םלוא ינויגהו קדצומ הארנ הז דחפ
 .הכומה איה חטשב

 רבשמ" םייק םויה רבכ יבושחומ לגב לסבא
 .תואמ לש רוסתממ עבונ חז רבשמ .םלועב "הנכות
 ףורחמ הז רוסחמ .ולוכ םלועב םיתנכתמ יפלא
 ינוילימ רפסמ ושרדי םיימלאה תונשבו ןמזח םע
 .סנכוה םהב תומוקמה בורב ןכ ומכ .םיתנכתמ
 שנא תסנכהמ האצותכ םדאה"חוכ לדג בושחימ
 .תותיפו קאאחות ,לועפית ךרוצל תכרעמל בשחמ
 ללדגיש לככש .חונהל שי .תבשחוממה וכרעמה
 .בשחמ ישנאב ךרוצה לדגי ןכ םיבשחמב שומישה
 .םותתב רקיעב) .םחותימלו :םתלעפהל .סינמוימ
 (תנכותה

 .םישנאה וכרצי דיתעבש יח תמייקה החנה
 ,םינוש .םיגוסו םיניממ רתוי  סינווגמ םירצומ
 טייק .רתוי החובג תוכיא ילעב ויהי ולא םירצומ
 ווק תיינבל בשחמה תא לצנל היהי ןתינ םא קפס
 ,הלאכ םירצומ ורציוש ירמנל םייטמוטוא רוצי
 .לש שדח רוד חתפתי הז ישוק לע רבגתהל ידכב
 "מש תמכחתומ הנכות ידי לע ולעפויש תונוכמ
 הזכ חותפ .תויוליעפ לש הבחר תשקל המיאת
 .ןמוימ םדא חוכב רקיעב = בר ץמאמ שורדי

 .היצמוטואה לדגתש לככ :ללבתשי רואה חומ
 תוכבוסמ תויעבב קוסעל םדאה הנפתי םלועב
 יץמאמו ינוש :םירושיכ ושרדז דלא תויעב ,רתוי
 לש הביבס היחת תידיתעה הביבסה .בר ילכיש
 םיכולחת עדימ  תוצצופתה  ,הפינע  תרוטקת
 דקפתל ידכב .רתוי= םינווגמו .רתוי םיריהמ
 ררשוכ :ןונכ תונוכת חתפל םדאאה לע וזכ הביבסב

 תתוטיש חותינ .רותליא ;האצמה ,ריחמ הטלחה
 רקיעה תאצוה ,ישפ) יץחלב הדימע .תוביטנרטלאו
 ,םייונישל הריתמ תולגתסתו לפטה ןמ

 .ריהמ בצקבו ןמזה סע תרתפתמ היגולונכטה
 .םדאה לע .תיתרבחהו תינידמה תכרעמהמ רתוי
 .םישדח םיינוגרואו םיטילופ םינבימ חתפל היהי
 .תלעב תמדקתמ תיגולונכט הביבטב ודקפתי רשא
 מאמ שרדי .רתויב םיריהמ תוליעפו יוניש בצק
 :םהבש םיבצמל תונורתפ שבגל ודכב בר ילכיש

 .הרבחה ןנראתת ךיא .הזכ םלועב םדאה לקתי
 ןיב םיסחיה ויהי המ וקוחהו טפשמה ודיתעב
 .עדימה לע טולשי ימ .תונושה תונידמהו תתורבחה
 ותרושקתהו

 .דקפתל ידכב ודיתעב :ןונתו םדאה ףוג םזאה
 .רלויסיפ סינונננמ חתפל םדאה לע דיתעה םלועב
 רונוש יבצק םע דדומתהל ול ורשפאי רשא סייג

 .| להנתמ םויה רבכ .רתוי לודג הדימ הנקב תוליעפו
 םםיימישל .סדאה ףוג תבוגתב קסועה רקחמ
 .ונ .םילקא ייוניש ,הבורקה תישונאה הביבסב
 .ילוכו תוברת

 הז ןמזו יזנפ ןמז רתוי היהי םויפלאה תונשב
 .סוסב לע יולובלו שפונל שדקוי .וקלחב תוחפל
 רזכ תוליעפ .לוכו םילויט ;טרופסנ תינמוג תולועפ
 -כשה תוליעפה תא ןזאתו םדאה ףוג תא ליעפת
 .תדובעה ןמזב הברה תול

 תתוכ קינעמ בשחמה :בשחמ תועצמאב העיטפ
 ולש הריחמה בושיחה תלוכי ללגב םדאל בר
 בכרומה עדימ לש םישרמ ןוסחיא רשוכ ללגבו
 -חואמה םינותנ .הזל הז םימודה םיבר םיטרפמ
 ודכב ..םיגווסמ .תויחל .םילוכי בשחמב םינס
 רפסמ םישורד הז ילכב יקוח יתלב שומיש תושעל
 .נמ רקיעבו ותלעפהל עדי ,בשחמל השיג :םיאנת
 לכל העישפ איה בשחמ תועצמאב העישפ .עשפל
 לללגב רתוי ןטק אה םייקח ןוכיסחש אלא רבד
 .לע טעומ עדיו םינותנה לע הננה תוכרעמב רסוח
 -דומתה .תרוקיבהו ןוחטבה תוכרעמב םיבשחמ
 :אשונ לש קימעמ דומיל תבויחמ וזכ היעב םע תוד
 וג .עונמה תיעב  ןורתפ רקיעבו  םיבשחמה
 'ההז קנבה ןמ ףסכ תאצוהל בשחמב שמתשמה
 .תניחבמ םג ךכ ותוא תוארל שיו םיקנב דדושל
 .ולש תיתרבחה תימדתהו םישנועה

 ךןמ םכח רתוי ברח ןיידע םדאה :םוכיסל
 :הרירבה ונדיבו רנדי לע רצונ בשחמה .בשחמה
 תוטלתשהמ דחפה .ער וא בוט שומיש וב תושעל
 "מב בושחימ תסנכחמ עבונ טדאה לע בשחמה
 .תונושה תוכרעמל (ידמ חחובג ילוא) ההובג תוריה
 .דואמ תובר תובכשב םייקש יסיסב עדי רסוחמו
 .רוביצה לש

 ןויצל ןושאר ,הנביל ןבואר



 .תזטב הנבוח רתורש מוח
 .ססאו 501486 5680/088 :זפ

 רשא ונלש הנכותה תוליבח .קוחר ונעגה
 םינפיה ידי לע תושכרנ ,ץראב וחתופ

 !הדבוע וזו

 תורושק תונכותה לכ | רובע הנכות םירצימ ונא
 תיביטרגטניא ןהיניב = דועו ןפיב קנע תורבח
 .(0ח [:ח6) רישי רשקב יבחרב תוצרא 50-כ
 ונתאמ תושכור םלועה
 השיגפ ךתא עובקל חמשנ תוליבח רידס ןפואב
 .תא םיגדהלו תישיא הכל
 לכ אלל הנכותה תוכרעמ | ונפש הנבותה תוליבח
 .ךדיצמ תובייחתה | ודמ שומישל תוכורע
 האלמ הטילש תורשפאמו
 .קסעה תולועפ לכ לע

 םיבשוח ןפיב

 --- ו | [ אפ
 ראב 5080 יבשחמל םישרומ סיציפמ תמישר

 הקינורטקלא .מ.א .03-429588 ,03- 179 לט ,ביבא-לת ,41 הילצרה ךרד -- מוק

 % בשחמה רינ .02-699721 ,02-6909%4 .לט ,םילשורי ,77 חמלפה -- מייעב (1979)
 ,42 רקסניפ -- מ"'עב םיבשחמ סקס .03-478016 .לט ,הילצרה ,8 ןוירוג ןב - מי'עב

 % תרש -- מ'יעב לארשי ץייא דנא ייק .03-296349 ,03-290777 .לט ,ביבא-לת
 ,ןג-תמר ,8 ןוקרה -- מ'יעב (.ס.ק) רטנס רטויפמוק .03-262751 .לט ,ביבא-לת

 , 054-9487688. 996736 .לט ,תובוחר .4 ןימינב -- םיבשחמ .1.+ .03-728280 .לט
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 אתא \1, 644 רחמה בשחמ

 הבחרה תורשפא םע גאו 4%
 192א-ל
 סא[ א
 תויצקנופ 80 לעב ללכושמ םישקמ חול
 ימינפ םילילמת דבעמ ינימ

1 
 טז אט
 +צאצ%% + -..דועו רלבמסא ינימ

 ןכרצל ריחמ
9+ 

 .ןכ.מ תויונח תשרב הגשהל ןתינ
 :ךתושרל תורחבומה םיבשחמה תויונחבו

 ,36 תליא 'חר ירחסמ זכרמ :ןולוח ₪
 .850577 .לט

 .04-669732 7 לצרה :הפיח ₪
 582296 ,147 רופלב :םי-תב
 ,053-37827 ,17 ואישנה :תרדח ₪

226" 

 םיכשחמ .ן.כ.מ ;םיידעלכה םיציפמהו םינאוכיה

 656877 652815 .לט הישעתה תיב 29 דרמה 'חר א'ת

 .תרכהל םיסרוק סיחתופ ונא
 תואנדס .יסיסב תונכתו בשחמה

 .דועו הבישחו הדובע יתווצ םיבשחו
 14-18 א ההובג המרב םיצרמ ₪
 לומ םירועש 40 1א התיכב םיבשחמ
 לכל ד (רועיש תוקד 40) בשחמ
 רועישהמ לחה בשחמ דימלת
 .תועש םירועשל ףסונב 18 ןושארה
 םידעוימ םיסרוקה .תובר לוגרת|
 1 םירגובמו 1א םיריעצ 8 רעונל|
 .תיב תורקע
 :ונתושרב
 + םייתיבה םיבשחמה יגוס לכ ₪
 תונכות

 * בהז הוושש בשחמה

 אתת 148

 תירבעה םע תולקת דוע אל
 .ךתושרל תעכ .חוכה יקפסו
 לעב הלועמו רפושמ רישכמ

 תונכות לש בחר ןווגמ
 תוכוניח

 | /(םיבשחמ רמות תונכות)
 | תויקסיע

 .דועו (םיבשחמ גט תונכות)
 םיקחשמ לש בחר ןווגמ

 .תורחת אלל ריחמב

 הדובעל בהא םיפוצמ םיטולסה
 .תולקת אלל הנימא



 תחאמ 5% םיעצבמ רשאכו גטס יתוערב (1)
 1יסאמ65 .המגודל .ןורכיזה תלוביק תנתשמ|
 נא קמולכ 32765 .םילבקמ זזאמ) ךכירחאו
 .םכרבטה והמ דבלב 38 לעב אוה בשחמה ךא|
 דיה םתמסרנש תתונויליגה תטולשב (2) זהעפותל

 .כנ ורקימ הזיאל ןהב ןיוצ אלש תוינכות רפסו
 .ןורכיז לדוג הזיאלו וב

 .תצב .רפמסש וז

 .הנשמ ויס 36. ו"ע 56 תבוזוכ דולוכח יוניש (ג
 רעמה "180 6 הופאו0א" ךץוצמה םושימ

 כל .לבח - בטחמה לש ןןרביזה ווומכ זוא הנטמ
 ?ץיצמה וםוקימ הוה זיפואד 58" הבושתה
 .תוינכותל :םיסרמה ומטרומי הנועומ (גו|

 מארה םיבשחמה דחא תא תונקל ןיינועמ ינא|
 ורפי המ .1103/א וא 1! רוספורט'ורקימ בל
 ותנכות רתוי המ תזואל וסהיתונווטחו הית
 וללכה םוכיסב רתומב בוט והימ

 .שומישל ףץולממ תייה ישיא בטחמ הזוא לע (א)
 ;תמודכו הסרוב ,תואלבט ,םיקחשמ :יתיב

 .םיטקפאב םיבוטה תא רציימ בשחמ הזיא = (ב)
 יוקיח  דחוימב = םיילוקה
 ;תונקיידב

 .הבוטה ךרדב םיעבצב שמתשמ בשחמ הזיא =(
 ורתויב הייקנהו

 הקיזומ  ילכ

 .הילצרה ,לגס ןרוא

 הוייברוצל רוטב םוזאתמה בשחמה דוא-הנק (א)
 = תיעמטמזדה הבישת תפל תשק יאכט דולאטל
 -ררסו .תונורתו בשחמ לכל .ומחתמ עזמשא רימ|
 .רודמהש הווקמ ינא ללשמ גתושירד שכור לכלו תו
 .םלוא .הטלחהה תלבקב ךל רוזעי בורקמ טבמ|
 קשב יזורתמה ךמס לע וישכע רבכ רטפא
 .לדוגה .הרוז םיבטחמה ריחמ :תומגמ לע עיבצהל
 רצמל דעט בשחמ :םילדג םיעוציבה טק יויצה |

 .ררי .והיחמ .השיכרה .תורשטאל 'לעמ היה .הנש
 רוסא .ךא  .לבגומה ביצקתב .ותונקל רטמאו
 .רתוז בוט 'בשחמ ואצמיז דימת :ודמ רח תוכחל
 ךוחריה ירחא בוקע גובה .טרוחב .רתוי ללוא\ \\
 'לע .םיטרפ דב 'אצמת יאהו - לשיא בשחמ
 .ךל ינורדה בשמה
 .בשחמב וצמנש 5/0 6581-ה = 64 רודומוק \ב\
 .כלוב םלטומ רויוטתונוט דורזעב :תוכוק 3 קנסומ
 .לש ועוציב .המצועו .ןוט תתורידתה לע זאלמ חוקיפ
 "ומ בבוח +" בטחמה תשיכר םיקירצמ וז בבט |
 :םיבטחמ תקיס |
 ממ = 400/80 וראטא ברסובכב |
 .םיקפסממ םתשולשש ואנצומ רנא ינוואהש םיכסמה
 .טושב .תובוטח בצמח תנומחו דוקיזורטה א

---4%- -- 
 דמו יאקיטסיטטס יואמוכ  ,ואקיסיפלש םשכ
 אורקל לואר יתעזל ךכ םיארוק יאקיטמית

 :םשב בשחמה יעדמב קסועה בשחמה יעדמ רנובל
 .יאבשחמ

 .אבס"רפכ ,רומ השמ ר'ד

 .רימ סנרטתמו ועוצקמב קסועה סדוא לכלש םשכ
 אמל ;יאלמשח :זאסוב םיארוק ולכש דא יופכ עמ
 אלולמת .ואאנומופ :יאצוביק ואסדנה יאנותיע
 כמ יזאקסרוב קצב .האבג יזאסומלומ .יאטנש
 יועכב םישמנושמ .ונא .ךכ .(ויארומשו יאסרוב
 .ללמב וא שעמב .קא םוחיתב קטועה לכל יואבוזומ
 .היגוסחו תא. חונזל .רומ רד .םיעוצמ ונא .הצעב וא
 .רטתל יואר יאמרסא קר  םולכ תוסתאמה
 רא יאלה יבגל ;יארקאב םג ךכ הז חבוטמ
 ואטייטסיטטס
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 .שממ ןאוהש תודוחל ילעו םכנוחרי לע יונמ ינא
 ןורחאה ףדל םיעיגמשכ בוצע השועו דואמ ןיינעמ
 ,רתש ןיאו

 .ןוחריה יבגל תונוש תורעה ריענש וכתשקיב
 .תונוכת ובתכנ קושב המו ימ רודמב 4 ךויליגב

 .םע תנתונה רזע תורפס שי םא םגו בשחמה
 .תורפס תמישר המסרופ אל 2 ןווליגב .בשחמה
 .ןבומכ רסחו ,עותפמ הזו בשחמל רזע

 אל) בשחמה תונוכת .טוריפ לש הכירעה
 .2 ןויליגב רשאמ 1 ןווליגב רתוי ווחלצומ (הלבטטב

 .םירבדה תא רפשל רשנא םא שקבמ ינא
 .עבש ראב ,רורב ןונ*

 .תוטמשהו תואיגש רפסמ ולפנ בוש ודואמ לבח
 3 ןויליג) 'קושב חמו ימיב

 .רב היזיוולטל םג רבחנומ םורטקפס רילקניס
 .רוולטל קר) בתכנש יפכ אלו = רוטינומל םגו תית
 (תיתיב האז

 ךוילינ) טורטקפטל תוירשפאה תופסותה ןיב
 .תובושחה תופסותהמ תחא .ןויצל םתחכש (2
 המכ שו םורטקפסל ;רוביד רזייסתניס :רתויב
 .םיגוסו םילדגב (וילא תורישי רבחל ןתינ םתוא)
 .םינווגמ

 .32א8 אוח 32 ןוגארד לש יתלחתהה ןורכיזה
 .(האו 16א5) ןווצש יפכ אלו 0%

 קר אל ,רוטינומל רבחתמ 32 ןוגארד םג
 ,תויועט תוחפל הווקתב .תינועבצ היזיוולטל

 .הילצרה .גנידלוג ודע

 .ףתווקנוכ ונתווקת הורות

 ייתיבה בשחמל עגונב םיפסונ םיטרפ תעדל ינוצרב
 .לע .קיודמ עדימ .הצור יתויח .יס.יב.יב שדחה
 .ןורכיז תבחרה ומכ תונוש תופסות יריחונ .ויעוציב
 .ינומ] חוגשמ .(לאקסא .ןארטרופ) תונוש תוכש
 יוצר .וינכוס םה ימ - רקועהו ,תמייק הנכות (רוט
 .תתוירקהו הפיח רוזיאב

 .הפיח ,דמלמ ןולא

 סיב יב בשחמה לע םיפסונ םיטרפ העדל ינוצרב
 (2) ;ותוא תרציימש הרבחה ימ (1) :ב םגד ורקימ
 .המכ (3) ;הפיחב בשחמה וא שוכרל ןתינ הפיא
 .הלוע מכ (4) ;תינועבצ היזיוולטל רוביח הלוע
 תתוטומ םולוע .המכ (5) האל הפשה תפסוה
 וקחשמל

 .הפיח ,לאקזחי ןומיס

 תא תקוושמה הלוכסוא הרבחמ יטנולפ בקע רמ
 .ובישמ ירואב בטתמה
 .ויטירבה ןרוקא תרבח תרציימ בטחמה תא =

 רבה 86- יי דרדגוה תושרדנה תונוכתה ךוא
 .(תיטירבה תומואלח רודישה

 | תוירסב  הטוכרל יקי  בטחמה  תמיחב =
 ומ צח וומוצב תאצמנש :בטחמה

 .םיאתמ לבכ ללומ יתינועבצ חיטוולטל רוביח <
 .רזחמ תפסו יאללו בשתמה םע פוסמ

 .ץידע יוהאאב הרימו יגול תמש חנטי בשחמכ =
 .םיקורז אממ תוחפ היי ךוא עבקנ ל

 .םוקוהי םיראלוד 80 'ולוע סחטמה תווידו =
 .רומע תונבות חתפל רמג יקאאב קווטמה .בגאא

 .בטחמה .לע .הורכחה .:תירבעל םיוותה .הבסה
 ו דוחה תלוחתב השצית צראב
 ןשוימ והאצמא אל םולכ .סויח בשחמ הנקא סא
 ןרחמ

 | לארשי .םיארוק רחבמ

 | רדיחי"ךנוירטירק ואוח .הונולונכטה שחה םא
 ."שמ הקינורוטקלואה יישעמ .ףכ :בטזומ תכרעהל
 .וחתפמ ואיזוש רצומ לכ יכ דע תייסאמרה כ חנת

 רוע ךשייתמ = .הרוהט ינכט ואצומ :תרוקנמ
 .תורחסמ ואשה םרטב

 | גאס ךריומ ,וישומיש ימל בטחמ יובשת א
 רוע לכ :םכרע וא םידבאמ נואש ובר ואצמת
 .ףשאמ רעוא בטחמ היתומישמ תא. עצבמ ואוה"
 "צאנימ םילדומ חתפל םויח ךל רושפאמש בשחמה
 רושל וא םואנובטח םילטנב תאטל וא םייס
 .הנוק התואש אדו קר .רחמ סב תואז תשעז םופאארג
 .תלעמ רצלב חמוצה החטשמל ךויתשמה בטחמ
 .ווהש -- ךקסע לוויג תא לכעל לכול ךבטתמש ךכ
 .ימויאב ךבשחמ לע םיייאל לולעש ידיזאח רבדח
 .תונטויזה

---46---- 
 .םיעירתמ םתא (3 ךויליג) םכלש 'ךרועה רבדיב
 רנצרא תא םיפיצמ רשא שדחה םינוונחה לג ינפמ
 .םמשב סהל םיארוק םתא וכיפאו ,בשחמ ירצומב
 ?םירעפאח" :ןוכנה

 .תושר .ץוא וכ לע רמרמתה ולופא םככרוע

 בז 6' '\פושתפה



 :תא תווחפל ןנסת וא .הז לג רוכסתש תיתלשממ|
 .םינוגהה םינוונחהמ םדירפתו םירעפאחה|

 .המישר םימסרפמ םתא ןויליג ותואב ,סרב
 .םירעפאה (התינמ ינא) ןחיניב ,תויונח לש הלודג
 .םיבר

 ,םיבשחמ תונח חתמיו יתיי ערוצמו בז לכש הז
 תזאז רוסאל השק תיטארקומד הנידמב .אחינ|
 ינאש) "ישיאה בשחמה" המל ךא .שממ .םהילע]
 ךורצ (םכילא בותכל יתחרט ךכ םושמו הכירעמ|
 .םדדועל דועו = הלאכ םישנאל תמוסרפ תושעל
 זרחא דומעב תישעש יפכ ,המושרל ףרטצהל

 .םייתעבג ,דשא לויגיבא

 הםימעט השולט .תבתכו .תחרטש לע ךל :ההות
 ."צרוצמו בא" לכ ינפב ונירעש םיחותמ יורמ

 פומה :תואירבח דרשמ וננווא אואה םעטה
 .טיאורפלב וא זירונוגב לומיט לע רט

 יוז קסעמ ירפתמה םווא-לכל ;נטה עטה
 תודוסי זוכו .ישיאה בשחמה םוחתב .והטלכ
 וה דוסובה שפוח .ךכ לע רבדלו --וקסעב קוסעל
 רש ךל יראת ונלובל רתויב שודקה רברה ילוא |

 -- "םיליענמהז םיקרטה לכ דוא ךינתהמ םירונצמ
 קייגובא = .תוומסנו םיככת .םפואונ .תומולא
 הו ןנמב :נוטלכ .ךבתוכמ םג סמדומ ותוכזבו

 דא .םישרוח .ניוארוקש ואוה יטילשה םעטה
 .םהירוגמ וםוקמב תוחתפנה תתויווחה לכ ונוסרמ

 .רחא .תוירטפכ .תוצצה .תוווחה יב ול .רוהב
 תא .תוגציימ הז םח יט יתלשב טג םשנה
 המנוג .ללש לע ילארשוה יאנועמקה .רתסמה
 נונאתמ .תוטוידה .הצחמל"םינעוצקמ .םינעוצקמ |
 :םיצפח םבור יכ םינימאמ רנא .םירווא םילכונו
 רפא הא וםיסקמ ףנעב תתובר םינשל סנרפתהל
 .םבור וכ םיערוי ונא .ףולחל דזנוע וניצג יזוטצוא
 .תנברצה ךרהב - וחלל סר .רחומ .ררסב
 דתוצמרצה ךרדה שובה יטועימב = .תלבוקמה |
 תענה (1) :תיסלפמ"זולת הנתעדל איה תלבוקמה |
 -רוכה :קוקיח רנוונעב לועמל תוכמסומה תויושרח
 קוס לש ריפדוב יתוקמעתה (2) אשנב ואשר הנ
 דא. רתוטב"רמנ חרוב :תוחנהל לרתשמה ה
 אל וג ושיא בשחמ תיינקל תשגכ דציכ ויארוק
 .ךכרהב בוטיז ךסטפטלו .םיילענה תוולוט לע סוחל
 יםינבזה .לע םחהל אלו = תועה תונח רץב)
 גריי הב ההימבו .ךייתולואטל ונעל םדוקפת
 .םיקוקורמלחו :םיקוקונוגהמ .ירזנית תדימב זהב
 .תולצש|

 ובשחמה ידומיל מב לשבתהל ילע ןמז חמכ
 .(לארשי ,םיבר םיארוק)

 .תרומח א וליפא = .הגיהנ דומלל רשאמ תוחפ
 .בובס רברכמו ןרנרנו דמה בוטה ךנכש ואוה
 .דומלל יכ 'הרובט יתוטונאאת בורו -- דומיה ךצתוחא
 :םיבשזמ :טושפ יד רבר ד .תונוכמ לע גוחנל
 .םישידחזםישדח טקש .טושמ םיבבוסמ .םיארנ
 יטוטפ ונעה הארת :םביבט בבותסת וב ץנרב
 :סושממ רוי

 "מב שמיטה תוקיעאכימל עדוגתהל ודב
 .תדלקמה לע םיקחשמ .הלעפה תונכות - ישיבשח
 .תועש רפסמל ךרטצת - םחרומשו םינוענ תנעסה
 :םיבשחומ ל תעש 40-30 דע גלא םיבשחמ לע
 דתונוש .תוינכות ליעפהל דצוכ .דומלל  םירחא
 וםינוש םינמול קסדות  !ללמרדובע לשמל)
 .םיבר .םישמתשמ הנכותה .תובכרומל :םואתזוב
 .םוזכ םיספוסמה הכרדהה ירוע תועצמאב יכ וכו
 'ליחתתהל  םתורשפאב יאר םיקוושמ י'ע
 סא םותב רבכ ללמ'דובע תוינכותב שמתשהל
 דתוטפארג .תוינכותב וטמחשה םירחא .ןושארה
 .\תולע חאלמ :תונמוימ ושכרה "םוקמה לע" יטצמכ
 .ללגב :יסנאנימ לרומ תוינכות .הדובעיעובש ךות
 .לכות טרטב עובש לש למ תוטרוד .תובכרומ
 חב יטולשת םרטב םימי שדות דעו :וואלכ מייל
 היעטמל

 זךכדאל ,תוניצר היעב .בשחמ תועיגש
 .(ןאכ .סוארוק תאמ)

 א ישאל םגו ישונא הז תוגטל" יכ רמאנ רבב
 בשמה

 .הבינוכ יתנוכמ ומכ .בשתמהש ואיה תדבועה
 מ גלועממ דצמ ישממ עויס ואלב .תוגשל לוכז רנוא
 -ךמ :תזכ יקי תונרב דובילזו יניינעב לואימולשש
 התא  םאש ךכ .בשחמה תואלכמב ג :םתסה
 ,תועגשמ .עגתשת סג תטבל בשחמ ינוינעב
 .םלציל הנמתר ..ןימעפל

 םישמטפמ | םיעבונ  םיטובישהמ  םידחא
 -רתב ווא הרמוחב (בוציע ויועס רא = "םינב
 "לעג 'םח (נגניצאב"הה) םיזאתמ ישופטמ רזאל .תנכ
 .ולאכ רקיעב .המח שונאייטוביש בור דוא .םימ
 .נאחא .םינותנ 'תנזה וועב םישחרתמש

 .םא םילושיפה ייוכיס תא תוזופהל ךתורטמואב
 ההרוטהרמ"ןרצי לצא ךבטחמ וא  הנקת
 .הלשבו 'הרנב וב בלשב ךנונכות וא .תנושארה
 א בסתש - "םיטוביש תווומלל תרקב" םע יוצר
 .תוילאיצנטומ תואינשל ליעפמה בל  תמושת
 .םימונא וא. סימזגומ םירפטמב ּוואצמנה לאבו
 דא םיכנ ךובשח ירפסמ וא. םידוק .\םרועישב
 .תועסב סנכוהש עדימ הצאהב תויוליפכ ןםויוקל
 .ליואל"טוקמל

 םםיבשהמ דירו

 ההקסיפל סחייתמ ינא :רעיאב לויא לש ורמאמל
 |הז קלחב .םאה חומ תונונתה לע רמאמב
 ,לש ותנע יל .לכנג זאשונל לייא השעמל סחייתמ
 ךוונתמ סדאב שורד אלש רביא לכש ירה לווא

 ,לש הקיטנגב .הירואת פל :איהש וז השיג
 .יטולחל הלשכנ קרמל םשב יתפרצ רקוח

 \םיכורצ םידוהיה םירכזה לכ ויה וז השיג ופל
 ונל הצוחנ אל הלרועה ירח יכ ,םילומינ דלוויהל
 -תירב םידוהיה לצא םישוע הנש 3800 תוחפלו
 \םע םידלונ םידוהיה םירכזה לכ תאז לכבו .הלימ
 .הלרוע

 ו הירואשת קודבל ידכ םינווכמ םייוסינ וטענ
 םירבכע לש םבא רסוח ,המגודל .קֶָמאַל לש
 א .םירבכעלש יפ לע ףאו תורוד תורשע המכ
 .םיאצאצה לכל תא לכבש ירה ,בזב ךרוצ םוש
 בבנז היח ודלונש

 תונוונתה לע רעיאב לייא לש ותנקסמש ןאכמ
 .תיעטומ איה שומיש רטוח בקע םדאה חומ

 .הקלטמתמו ןובשח יליגרת רותפל רנחומ תלוכי
 ונלחתהש ללגב העיפוה אל איה .תיתשרות איה
 קיספי םא םלעות אל סג אלו הקיטמתמ דומלל
 .תונוונתהל ששח םוש ןיאש ךכ .הקיטמתמ דלל
 .םיבשחמב שומיש בקע
 .םו-תב .רמז ךורב .



 תישלכ תָקַסַא"ה סוכר( 09חאו "ןטָא ןיהא' הת שש

 ישיא בשחמ-ורקימ
 .הנכות-יגוס 16,000 םע ;ןטקה קסעלו דרשמל תיבל ;םיעוציבו תוינכות-בר

 דצמודפ כ ה נרפסאל שה םיעכטש נפה כ קב הש
 -- ו הפס הימשוקה דחממ תופת תזמותה מסתו 3 ב

 601. 0=א זז ןדלוג
 ...םלועה לכב שקובמה ! םכחותמה ישיאה בשחמה

 וישכע
 תורכיה ריחמב

 רשפא יאש םיאנתבו
 !!םהל ברסל

0% 

 "לפפאל רתויב בוטה ףילחתה
 :המלש בשחמ תכרע ללוכ
 ,בשחמ <
 .הלועמ תוכיאמ םיטקסיד ןגוכ <
 ,ןנוסל םאתמ <
 .תיועבצ היזוולטל םאתמ <
 .םיקחשמל תידי <
 קחי 12" רוטינומ =
 .ףסוג יתרפס םישקמ חול <
 .תרבעבו תילגנאב תויחוא =
 .תירבעל הבסה <

 .המלש הנשל האלמ תוירחא*
 .ןמוימו ןמיהמ תורש*

 וכ דחוימב םיכומנ םיריחמב ("ו פפא" ינשומל םג םימאותהו םיסיטרכו םידדוב םיטירפ ,םירזיבא שוכרל ןתינ
 .ףו וכ תופש+16% סיטרכ .בחרומ קיסייבסיטרכ ,הספדומל םאתו סיטרכ 85235 סיטרכ .םיגמיס 80 יסיכרכ 280 סיזנרכ

 ::תחשו קוויש אוב

 ןכ"עב םיכועחמ הנובתה זכרומ
 מ"עב "לק-יד"-ו מ"עב "ליעפמ" תצובקמ
 :תומגדהו הריכמ הגוצת םלוא
 .03-613779:ל0 54 םעה דחא "זר ,ביבאילת

 < ו



 ךיאו ,הנשה שיאכ ישזא בשחמב רחב 118 ןועובשה
 ידי לע תונייפואמ םינומשה תונש תליחתש דוס הז
 םיריחמ תדרוחו המישרמ  תיגולונכט תומדקתה
 .םיבשחמה םג .םיישואה םיבעחמה תישעתב תיטמרד
 םירשעכ ןכאי  ,וז חלופכ העפותמ ונהנ םייתיבה
 ,םיעושעש ,עבצ ,הקיפרג םיקפסמה םייתיב םיבשחמ
 .םירכמנ םילבגומ םיירחסמ םישומיש וליפאו ,הדמול
 .םיריבס םיריחמב ץראב

 דמוע יתיבה בשחמה לש ילאיצנטופה שכורה
 ההז רודמו תויורשפאה עפשו עציהה לדוג לומ האתשמ
 ." תונקל בשחמ הזיא" הטלחהה תלבקב ול רוזעל אב

 דנא םלוא עוצקמ ישנא ידי לע םיקדבנ םיבשחמה לכ
 יתיבה בשחמה תא תוארלו תוסנל ףמאמ לכ הטענ
 אשונ םע ןושארה שגפמה ול הזש ,בבוח לש ויניעב
 .(רוציקב בשחמ) יטמוטואה םינותנח דוביע

 ,יראטאה ,רודומוקה ,רלקניסה ןיבש תורחתה
 880ה ,לפאה ימאות ,טנמורטסניא ססקטה
 .קוש יאנתב םגש ךכל ומרג טקוידאהו ןוגרדה ,ינייגה
 לש םורטקפסה :םיריחמה םידרוי לודג שוקיב לש
 ריחמ לש בוט סחי ןתונש םיבשחמ רוד גציימ רלקניט
 .קושל חתע הז סנכנש 0810 1-ה םג וחומכ ,םיעוציב
 .תינכמ הניחבמ לבגומ םישקמ חול םהינשל זילארשיח
 לבגומ בוטו אלמ םישקמ חול ול רשא 10 20-ה
 ברה ןמזה ךא ,דבלב ₪1 8,5א-ל תיסיסבה הדיחיב
 רבד ,הנכותב בר יוסכ ורובע רצייל רשפיא קושב אוהש
 רשפאה תדימב םישמתשמש,לפאה ימאותל םג ןוכנה
 -ה .ירוקמה 41.5 11-ה בשחמ רובע וחתופש תוינכתב
 .טרוד ךא ןריחממ רתוי הלוע ורוצייש בשחמ 99/4
 ססקט לש הנכותה םע  "תילותק |. הנותח"
 קפסמש,400 יראטאה .תיסחי הרקיה טנמורטסניא

 יא( 'טוטחמה ₪

 דמוע ילאוצנטופה  שכורה"
 .עפשו עציהה לדוג לומ האתשמ
 אב הז רודמו  תויוושפאה
 הטלחהה תלבקב ול רוזעל
 'תונקל בשחמ הזיא'
 פט שא-המ ה ש----לטקשאדמש |

 םירקיה  "םיסאה"  תשולש
 ה ,68 רודומוק ,800 יראטא
8 
 / טאטא יטסחמהמההנשתהקהצקק-פממש
 .תוגרד שמח ישיא בשחמל ..."
 בוט ,חלועמ :םינויצה תלבטב
 בוט טעמכו בוט ,דאמ

 ךמס לע בשחמ תונקל .."
 תונקל ומכ הז תוריהמ תקידב
 תרונמ קפסה יפל ררקמ
 "..םונפבש הרואתה

 סע םייתיבח םיבשחמה .תקיפרגבש הלועמה תא
 יפקה דויצל ןיידע הכחמש,32 ןוגרדה .סיעגמ תדלקמ
 עודיכו ד580 לש עבצה בשחמב תורחתהל דעונו
 ₪ 5א18-ה תא חכשנ אל .בוט והשמב קר םירחתמ
 לקשה תרומת "בשחמ" הברה ןתונש רישכמ ,ינועבצה
 תשולש תא ןבומכו ,הנכותב יוסכ רסח ןידע ךא
 בבוליש 800 יראטא ...לבא,סנמוא םירקיה ,'םיסא'ה
 םע 66 רודומוק ןתנוונמ הנכות םע בוט בשחמ לש
 םיבשחמה קושב רתויב הבוטה 80₪א-ה תכרעמ
 .סוחתב םג לבא תורשפ רטח בשחמ,880הו :םייתיבה
 םיבשחמה לכ תונוכת תא קודננ הז רודמב .ריחמה
 .לכה ,סהיתונורסחו סהיתונורתן(הקידבל גישחל לכונש
 .םריחמל תוסחיתה ידכ ךות

 ההזכ רבד ןיאש החנהב .םינויצה תלבט לע םילמ חמכ
 .הלועמ: תוגרד שמח  ישיא בשחמהל ,ער בשחמ
 8%164, -ה לש פסטאפ-ה ,יראטאה לש הקיפרגה אמגודלו

 "ה לש םישקמה חול) דאמ בוט ;(000-ה לש קיסייבה
 דוופפ-ה לש יזיפה הנבמה ,םורטקפסה לש קיסייבח,עוס
 וזחפפסדח לש הקיפרנו עבצ) בוטק(ןוגרדה לש ןורכיזה
 -ה ישקמ חול) שלחַ;(יראטאל תוכחרהה) בוט טעמכ
 ורקימ אפו דועית ,אסדח לש ךסמה יטמרופ ,?אפו
 .(רוספורפ

 ןיאש ךכ ,ןבומכ ,ריחמל םייסחי ויהי םינויצח לכ
 א 188 80 ישקמ חול ול היהיש םורטקפטהמ תופצל
 לש וא רוספורפורקימה לש ןורכיז חיחיו 10 כש
 .פטס"ה לש 50טאפ תילו םשאוש

 תוריחמ לש תוקידב 4 םג לולכית םיגשהה תלבט
 תוינכת לע תוססובמ חקידבל תוינכתח .עוציבה
 רחאמ 11977 הנשב ומסרופש אוספסטפ ןוחריה
 תא רנדביעו ונוחב םייתיב םיבטחמב  רבודמהו
 4 .יתיבה שמתשמה תא תונינעמה תוקידבה



 80 908 הפדטהא-ה תוריהמ .3 רפסמ הקידב | ?08...ד0:אפאד תוריהמ .1 רפסמ הקידב
 וק..דחפא ו

 דסס יחוד "פז הז" 100 סהואז "פדא מז"
 דד < 110 זס 06 - 1 ד

 2006 - 08+ 120 אפ 6
 180 4 - 002 ו-5 130 קהואז "פאס"

 | 140 60 0 140 פאס
 180 ופ 0% <1000 דופא 0

 160 טוד "שאוס"
 170 שאט

 | 200 הטדטהא
 שומישו וז. דאפא תוריהמ .2 רפסמ הקידב
 ןובשחה תולועפ עבראב

 ןתית :-מ ג הקידב תחקולש ןמזה תתחפה || 100 טהואז "פדאהז"
 הפדטהא | 120 06 - א - 60908 .. תוארוה עוציב תוריהמ תא |10 06 -0

 .(ןובשחה תולועפ עברא אלל) וי תארוה | 100 שב מ / 'ה תו : ;רוה 140 וש 0% <1000 דהא עוציב תוריהמ תקידב .4 רפסמ הקידב | 130 א - 06/1 < 5 +-- 5
 160 פאס

 100 טחואז "ד אהד"
 רוסאו דבלב תוסחייתחל סח ולא תוקידבש רוכול שי = | 1006 -0

 ד בשחמ הא םיטולחמ רשאכ .םהולע קר ךמתסהל
 190 ןח 0% 6 1000 דורש 0 תרונמ קפסה ופל ררקמ תיינקל המוד רכדה .תוג

 50 טואאד "פאסו תוכוחל וליפא חילצה םיניטמח דחא) ,םינפבש חרואת
 50 פאס ₪ יס בוט עו"ה תוקידב תרזעב

 םםיבשחמה = םינחבנ . הופל  רשא  םינוירטירקה
 תלבטב םקלחבו ,חקידבח ףוגב םקלחב ויהי םייתיבה
 ןורכיז :םיאבה םיטוחתה תא הסכי ןחבמה ,םינשהה
 עבצ ,(הנומתה תוכיא) ךסמה ,םישקמה חול ,הנבמ
 ,הנכות ,דועוע ,ססוחאס הכירעב לק ,לילצ ,הקיפרנו
 א50-ה תפש רשועו תובחרה ,הנסחא דויצו יפקה דויצ

 בשחמ חזיא ךריבע טילחהל ואב אל בורקמ טבמ
 .ודג יכח חנק ,ןכשה לגב בשחמ חצור התא סא .תונקל

 ךתוא ענכשיש תוריכמ שיא ךל שורד םא .רקי וכה =
 ירטנאקל יונמ סיטרכ חנק ,בשחמב ךרוצ דל שי חמל
 ;חמו ךלש תושירדח חמ עדוי חתא א לכא .בולק
 ומרופניאה ןתמב ךל רוזעי בורקמ טבמ ךביצקת
 עצב ,תוניטנרטלא רפסמ ךמצעל סכסת ןכמ רחאל
 /החלצהב .רתוי הבוטה הביטנרטלאב רחבו הכרעה

 .קיתוה םיבשחמה זכרמב יעוצקמו ףיקמ ץועיו תורש

 ,32%0 ,לט ,4 יקצדורב ,ביבא-תמר ,זכרמ סומסוקורקימ
 30608 לט 'חר ,סייתעבנ סומטוקורקימ ,426918 :לט ,תודבעמ סומסוקורקימ
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 גג

 בוהקמ יטכמ

 64 רודומוק
 רצוימה (םייקסע םישומישל תויורשפא םע) יתיב בשחמ אוה 66 רורומּוק
 .האוב תרבח י'ע ראב קוושמ בשחמה .ב"הראב ("טחוהוס40 תרבח י"ע
 ישי ליגר וידוא לוקמשר לליעפמ וא בשחמהו רחאמ .5599 ואוה וריחמ
 -וד לוקמשר א תשוכרל 575-כ תיטיטבה הדיחיה ריחמל ףיטוהל
 עבצ תקפסמ תיסיסבה הדיחיה .(מיעמ אלל םיריזומה לכ) .דחוימ ילאטיג
 תא ןבומכו ,סקיפארג טיירפס ,8%1 64% .הובג דוקימב הקיפארג
 ..תמסרופמה עמשח תכרעמ

 (רוטינומיגצמ) חוגשמל ןהו תיתיב היזיוולטל ןה רבחתמ בשחמה
 .םאתומה 1541 םגד םינוטילקת ןנוכ :ללוכ קושב יוצמח יפקיהה דויצהו
 ךופלטל םֶדומ קשממ ,15255 סקירטאמ"טוד תספדמ ,רודומוקב שומישל
 .2/90 לש תינסחמ םג תננכותמ ;1558 4 88232 יקשממ ןכו ,1600 קיו
 .(צרְיר לַאטי'גיד) 61/81 הלעפהה תכרעמל

 הנבמ

 הנושאר הבהא) 28 קיו ןטקה ויחא תא 63-ה ריכזמ תינוציחה ותרוצב
 ;מ"מ 76 הבוגו ,מימ 203 קמע .מזמ 406 בחור ה וידממו (תחכשנ יתלבו
 אח 6% רודומוקה לש הספוקה עבצ .תלבוקמ הביתכ תנוכמ לש הידממכ
 ןוילעה קלחב .עיפומ ןרציה םש ;קיווה עבצמ רתוי החכ רופא/םרק
 .םוח"רוחש םידילקה ןוג .קת/עגה תרונ י"ע ןימי דצמ םגדה םשו ילאמשה
 רורב םיעבצ לש הז .בוליש ;ןבלב םהילע תוספדומ תויצקנופה רשאכ
 .ונמזה קלחב םיאצמנ לוח"םוח עבצב תויצקנופה ידילק תעברא .רתויב

 יש''פשחסה

 -רמוניאפלאה םיוותה .םימכסומה םינמיסה .םישקמה לש תויצקנופה לכ
 רשאכ .ומצע דילקה יבג לע םיספדומ םייפארגה םינומיסהו .םיעבצה ;םו*
 .תכרעמ תא :אוצמל רשפא בשחמהמ תיטסאלפה הספוקה תא םיקרפמ
 .םיעיל ףסונה דויצה .ןועשה .קחשמה תוטומ .תדלקמה יב םיקשממה
 א סאו"ה (3) 80% הלעפהה תכרעמ ;2) קיסייבה לש ₪01-ה תא ;)
 .ולאה :תויצקנופה שוכשל ₪0או 20%8 בשחמב "הש :(8) (רופחאאאז 5
 תא ריממ וידארה ןנפאמ ;(5) 6510 םגדמ דבעמ ורקימה אוה 64-ה חומ
 רובע דחוימ עקש ;(6) בשחמה ךותב אצמנו וידאר ילגל וידיווה תותוא
 אאא יהסבו ₪41 86 ליכמ דחא לכ ,םיבבש 8 ;7) הנכותל תינסחמ
 ייתחוש ןקתַה 49) 51 6581 בבשמ תבכרומה עמשה תכרעמ 48 8
 0(4) הקיפארגח בבש לש ךכוסח ןכו יעמש

 ומ רובע םיעקשה ןכו קת/עג קספמ ואצמנ בשחמה לש ינמיה וקלחב
 .תא ןימיל לאמשמ ,אוצמל רשפא בשחמה לש ירוחאה וקלחב .יוגיהה תוט
 ,תיזיוולטל א לש רוביחה .תורידתה קטפמ .תינסחמה רובע עקשה
 .תספדמהו סינוטילקתה ןגוכל רוביח .תינוציח לוק תכרעמ רובע רוביחח
 שמתשמל ידראדנאטסה רוביחהו .(דחוימה) לוקמשרה רובע עקת
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 'לש ינמיה ודב רבחתמו תיסיסבה הדיחיהמ דרפנ וכח קמס
 6502-ה לש חותופ אוהש ,6510 ורקימ דבעמב שמתשמ 64-ח ,בשחמה
 .אוה ירקיעה ינושה ,(לפאבו ?81-ב ירגאסואב :קיווב תאצמנש םיעי התוא)
 .ןורכיזה לוהינ רובע טלפ/יטלקכ "תובונע' תויביס 8 תושמשמ 6510-בש
 -מהש םינעוט 64-ה ישמתשמ .בגא .רֶהנְמ 1 אוה 6%-ה לש הדובעה רדת
 .תיסחל ,יטיא בשח



 .תדלקמה

 .תדלקמה .האלמ העונת לעבו השקומ קיטסאלפמ יושע םישקמה חול
 "הכר" תצק ילוא) הביתכ תנוכמ לש תוכיאב טלחהבו הלעפהל החונ
 .תודלקמ ךיבש תובוטה תחא איה 64-ה תדלקמ קפס אלל .(וידמ
 .תרוצב תתוסמ ומצע דילקה ירה האלמ העונתל טרפ .םיישיאה םיבשחמה
 .ריתל < םהמ ,תדלקמה ידילק 66 .שמתשמח עבצאל המיאתמה תירורעקש
 62 ג אלא תונטקו תולודנ תויתוא קריזאל םיקפסמ ,תויצקנופ 8 תונכ
 .םיוות 512 םתרזעב רציול רשפא כ"הסבו םייפארג םינמיס
 77 אשאםצשה הג. חלש = .השםאשמשנאמהק מחה ואמה

 575 -כ ריחמל ףיסוהל שי"

 ילאטיגיד לוקמשר תשיכרל

 "דחאמ
 ב

 תיטאמוטוא םינשָנ עא םידילקה .תדלקמה י'ע םיחקופמ םיעבצ 8
 ךתינ ךא ;סגווסו) ןמסה תועונת לע חוקיפה ידילקל יטרפ (%טוססקסוו)
 .(םינשנרוטואל וכפהי םלוכש ךכ תנכתל

 הגוצת

 .תוחמא .לדוג .ללמ רובע תורוש 25 הרושב םיוות %0 .64 רודומוקל
 .לש רצמה חביר) תא ןייצל יאדכ ןאכו 8.8 ואוה םיוותה (הצירטאמה)
 .םוקמב ןמסה תא .ביצהל קיפסמ :גונעת שממ ואוהש .6+ רוזומוקה
 :וגניבר (אט1+/אא) דולקה לע וחלל ,ןוקיתה תא עצבל ,םיאתמה
 ,07מ 10 רוציקב ;עצוב ןוקיתה

 ךטמה תגוצת

 .בשחמה עוציב ראשל תיסחי ,בוט קיפסמ אל ,תצרמנ הטעמה ןושלב
 .תוויעה תא ןקתל ןתינ .גצמה + לע םירגינ וא םיתתוש םיארנ םיוותה
 .ירוקמה .בוציעה ךא ,תויתואהו עקרה ןיב יעבצה דוגינה תנטקה יע
 טב אל ,קיפסמ רורב וניא (ההכ לוחכ עקר לע תוריהב תולוחכ תויתוא)
 :אוה ךסמה לש הובגה דוקימה .הליגר היזיוולטב אלו תינועבצ האזיוול
 .עבצ .עקרה עבצ תא רוחבל ןתינו ןורסיא תפמ איה גצמה תטיש .0
 ..םיוותח עבצו יילושה

 מטה

 .תוקפ שמתשמל שי ותרזעב .(5102) דחוימ בבש י'ע וולולצ תא קפטמ 6ה
 .בשחמהש רחאמ .תובטקוא 9 לש םוחתב תולוק השולש לע ינמזובו אלמ
 יטרפ .םולכ 3 תב תרומזתב רבודמש ירה דחוב םתשולש תא קפסמ
 רבש ָךָָמה סיסב לע חקפל תורשפא הנשי ,לילצה"ןוגו ,המצוע .תורידתל
 .עובקל רשפא ;ילילצה תפטעמ" היהת המ עבוק 4.08"ה .המצועה תנתשמ
 דל חקיש ןמזה אוט ותמצוע אולמל ויתה עיגי הבש תוריהמה תא
 .םוחתב רורשי ובש ןמזה ,(0צ) הלוגרה ותמרל ותמצוע אולממ ךועדל
 .(6/ט5) םלעייו גופי ובש רועישהו ,(9וזגוח) הליגרה המרה

| 
 יבשתמהש םינעוס וישמתשמ'

 "תוסחי ,יטיא

 ןאיהש ,הכירעה צא ןָיצל יאר"
 "בונעת שממח

- 7 
 .תא עבוקה (ואוטחחא) לגה תורוצ לע ג חוקופ תורשפא 51מ"ל

 .חא .םג ףיסוחל רשפא .ךכל ;לו6 ,ףפאוטסוה ,1זוגח6 :לילצה תוכיא
 ,זַו :רובעי תורידת םוחת הזיא ועבקי םיננסמ חשולש :טערח ללוחמ
 .רשפאש םכמצעל וראת 66-ה לש לוק תמר לע גשומ תלבקל .896-] ,10
- 

 לכ ךל ירחו הוגיכ לש לגה תרוצל רתנספ לש לילצה תפטעמ תא רבחל
 .שו תיסיסבה הדיחיב לוקה רובע סיסייב ןואו רחאמ ושדח ילקיסומ
 .ךנוצר םאש ךכ ;עגיימו ךבוסמ רבד ,לילצה תא לבקל תנמ לע 6: עצבל
 .בל .תדחוימ הנכות שוכרל שי פסטה "ה תויורשפא לכב שמתשהל תמאב
 .תכרעמל בשחמה תא רבחל רשפא .לוקה תמרב עוגנל אל תנמ לע .ףוס
 .השעיי הזכ הרקמב ;(היזיולטב ימינפה לוקמרל קר אאלו) תינוציח םירבגמ
 .רבגמה י"ע ןהו בשחמה י'ע ןה לוקה תמצוע לע חוקיפ

 הקיפארג

 ;תורוש 25 לע םירוט 40 ללמ .84 רודומוקה תקיפארנל םינייפאמ חשולש
 ךויצל יאדכ ןאכ ג .ףקזוושצדה 320200 :(110א (9910\ו00) הובג דוקימ
 1026 .ג המנודל) גצמה יבג לע וית גיצהל תנמ לע 29%ו"ב ךרוצה תא
 ךרעמ בשחמל (גצמה לש ךוילע ילאמשח קלחב יא" תואה חא גיצת 08%
 ךכ ידי לעו םיוותה תרוצ תא שדחמ בצעל רשפאמה :תונכהרב םזוות
 (תנאקאטאק ,יננאק) :תויניס ,תוירבע תויתואב .בותכל ותוא 'דמלל"
 .םיתב 8000 תחקול גצמה תנומת ןכלו תויביס 8.8 איה םיוותה תנוכתמ
 .בשחמה לש לודגה ןורכיאה הרזעל אב ןאכו .(25.408-8000)

2 
 .תחא פס אלל תדרלקמהז

 .םיבשחמה וודלסמ יץבט תובוטה
 "םיישיאה
]1 

 -יתל םינתינה םיוות םה ולא ;היצאמינאל רזע ילכ םה םיטיירטסה
 .םיטיירפסה לש תונכיתה רחאל .תויביס 21.24 לש לדוגב .העיבצלו תונכ
 .רשפא) הז לע הז רובעל םילגוסמ םה ,גצמה יבג לע ותוא עיסהל רטפא
 .הילשא ךכ ידי לע רציילו .עקר יוותל תחתמ וא לעמ םיטיירפס 8 תנכתל
 ייראטאה םח .וז הנוכת םהל .יתיבה קוטב םיבשחמ דוע) .תידממ"תלת
 .תא .תונשלו םצווכל ,םיטיירפסה תא חפנל רשפא (99/4א יסאאסקטהו

 תתודוקפ ליכמ וניא קיסייבח .בוש לבא .קחשמו היצאמינאל "הלודג"
 170%6..רמולכ ,םרובע

 ץבצ

 לללמ ןפואב טסקט דומב םיוותה לש עבצה תא תולקב תונשל רשפא
 .שמתשמה תושרל םידמועה םיעבצה .תדלקמה ךרד תאזו (ידומ טסקט
 .םותכ ,בוחצ .ההכ לוחכ .קורי לוגס קורי ןוג) ןאיצ .םודא .ןבל ,רוחש םה
 :אל .רופאו .תלכת .ריהב קורי ,ההכ רופא ,ריחב רופא ,ריהב םודא ,םוח
 דא .םונימא םנוא םקלח ;ךסמה לע תועבט הרוצב םיעופומ םיעבצה לכ
 רשפא .תולובגהו עקרה עבצ תא .הז ןורסח לע רפכמ תוויורשפאה יוביר
 .2א תרזעב (ןוכנ םתשחנ) בוש תונטל

 .הנסחא דויצ

 (1530 קיו) דחוימ ילאטיניד לוקמשר תיסיסבה ותרוצב קיסעמ בשחמה
 .םיקחשמ .הנימא הרוצב םינותנה תא ןסחאל רשפאמ ךא ,יטיא אאוהש
 ןכלו תינסחמב םיטלקומה ולאמ הברהב םילוז הטסק לע םיטלקומ רשא
 .דדוצמ הכ הז דחוימ לוקמשר

 -ילקתה ןנוכ תרזעב זיח םינותנו תוינכות ןוסחיאל הינשה תורשפאה
 17088 ותלוכתש ,שטניא 5 1/6 ינב םינושימגל ןנוכ והז .1541 קיו םינוט
 < דע רבחל רשמא .1560"א ןנופמ דחוימ חותיפ אוה הז ןנוכ .קסידל
 .קיביחו תלעפהה תכרעמש אוה רודומוק לש םיננוכב דחוימה .םיננוכ
 .(דחוימ 6507 בבש) ןנוכה ךותב םיאאצמנ (רלורטנוקנ

 .תניעט י"ע (החצופ הנגההש יאנתב) קיסייב תוינכות קיתעהל רשפא
 .ריחמ .שדחה ןוטילקתה לע הטלקהו .ןוטילקתה תפלחה .בשחמל תינכותה
 (מ'עמ אלל) 5565 ןנוכה

 תספדמ

 1525 קוו גוסמ (מיעמ אלל) 5650 ריחמב רודומוק לש תדחוימ תספדמ

 3 .4/''םשחמה



 -רתב םייונוע וא ואיש ןוקיתו ורתויב בוטה 5: 80 הז בשחמל
 לע רחא רוע לכל ותוא תוושהלו תוסנל קר ךירצ ורתויב לק אוה תינכ
 הלועמ .רוציקב .ויתונורתי תא תוארל תנמ

| 
 ילכב שמתשהל תמאב ךנוצר םזא:

 ישוכרל ךילע :עמשח תויורשפוא
 "תדחוימ הנכות

. 
 .היצאמינאל הלודג תכרעמ'

 רציא קיסייבה .בוש לבא .קחשמו
 | ותמולכ םרובע תודוקפ ליכמ

 ו
 | "סא 0 וו

 דועת
 -רדי" םנמוא ןרציה ןתונש תרבוחה ;קיפסמ וניא בשתמה דועות המ םושמ
 .תרבוחה וליאו הזכש המצוע בר בשחמל אלו קיוול המיאתמ ךא 'תיתוד
 .השק ,תכבוסמ (טזתווט0טז 64 ספ /מוחוו6 61שה06 67086 תמדקתמה
 .תורחא תורבח י'ע תישענ הז בשתמל הכמותה .תואיגש תאלמו הנבהל
 יאשונב תרציימה הרבחה תשלוח ללגב .תירוקמ תורפס אוצמל השק ןכלו
 יאדכ םחיניב -- "םיינוציח" םירפט לש הרושל בשחמה הכוז הגכותו דועית
 .טעמכ שידקמש .(8002 תונחב הגשהל ןתינ) (טזוועווש| ןוחרלח תא ןויצל
 .6 רודומוק רובע רכינ םוקמ תאצוה לכב

 הנכות .רבחל רשפאש םכמצעל וראת

 רובע תקפוסמ רטא וזמ תחבושמ חנכותל יטלחהב יאכז 64-ה בשחמ .רתנטפה לש ליליצה תפסעמ וא
 הנכותהו רחאמ ,ומצעל הנכות בותכל שכורה תא םיריאשמ השעמל ילכ ךל ירח ,רוניכ לש לגה תרוצל

 תיברמ תא םשייל השק .האולמב הצרא העיגה אל 64-ה רובע תמייקש "שנדח ילאקיסומ
 .לרחב בשחמה רובע אוצמל רשפאש המ .בשחמל םיירשפאה םישומישה

 ינואר ירטאוכוא. טנכ וברור ובובטרמל יקרה יקייקב לאל לאו ןבג '''מממממממממממתאאטממממשמממ
 .תספדמה .הקיפארגה ללוכ ,בשחמה לש םיוותה לכ תא קיתעהל תלגוסמ
 דא גצמה תנומת תא קיתעהל רשפא ךא .היינשל םיוות 30 ,תיסחי תיטיא
 םה בשחמה י'ע קיסעהל רשפאש תוספדמ לש םיפסונ םימגד .ללמ
 -רמוק תרבח י'ע וקתעוש ולא םימנד ינש .630 ולבוטדחו ,או80 ןוספאה
 .םג .תונטתמה עקשל וםאתומש .1855 488 קשמַמ לא סירבחתמו רוד
 רודומוקה לש םיוותל םאתמ קשממ י'ע הבסה ורבעש תורחא תוספדמ
 .לשמל ,81סו36ז ומכ ,רבחתהל תויושע

 לוק ךרד רשקתהל בשחמל רשפאמ 1600 קיו םֶומה ףסונ דויצ
 תתינסחמ החתופ הרבחה .םירחא םיבשחמו םינותנ יזכרמ םע ןופלטה
 -רתה לכל בשחמה רוביח ךכ"ידי-לע רשפאלו 2/80 דבעמה רובע תדחוימ
 .םא-ופיוט לש (רקיעב תירחסמ) הנכ

 קיטייב

 .לעב זאוה בשחמה .קיסויבה תשלוח איז 64 רודומוקה לש סלוכא בקע
 ללגב תלבגומ םהילא השממה תורטפא ךא דואמ םיבוט הרמוח יעוציב
 .הלועפ .20%6 ידי"לע (עבצ עמש ,ואור] לכה עצבל ךירצ השעמל .קיסייבה
 .טפוסורקימ םאות אוח ומצע קיסייבח .תבכרומו תכבוסמ

 90" רתש אל .תינכותה תרוש ךרואב םג תאטבתמ קיסויבה תשלוח
 .תולעב תונושארח תתויתואה יתש קר = הנתשמה םשב וליאו .הרוטב םיוות
 .תועמשמ

 תתונכיתל םיישפוח 'םיתב 36914 (פארטסטוב) .לוחיתה רחאל בשחמל
 ,וקיווהמ םינומ תרשעמ רתוי)

 .תחתפמ .קוטייבה תשלוחל סתסה"מ תעדומ רשא .רודומוק .תרבח
 123-מ תוחפ אל ליכת רשא ,האיצממ םש לע סינומיס תארקנש תינסחמ
 .ץראב םג קוושת וז תונטחמ .תופסונ תוארוה"תודוקפ

 גצמה ןרוע

 גצמה תכירע תכרעמ תא תינש ןייצל םוקמה ןאכ

 שי'פועהסה /

 :6 רודומוקה לו



 .םיירשפא םישומיש ךכ ומכ :לואמוסו וטוליימ ןח ונוכל תפשל טרפ םשיול רשפאש תומש
 בטחמה לש :תוירלופופהש לככש חונהל שי ילבמסואב תנכתל רשפא
 ררושימב .התוכיאו .ורובע הנכותה תומכ לדגת הדימ התואב בחרתת
 .תקפטמש יאיוול רודומוק תבושת -- יויא תכרעמ תא ןייצל יאדכ יקסעה
 ולפיו םיפארגל תורפס ךופיה :סלואקיויא ינורטקלא ךויליג לש הנכות
 7 םויח רדס ןונכותל קוירואיאא ;יקסע ןונכית רובע הנכוה :סיאאניפאיא
 .( סח 3 /1ו4) םילילמת דוביע .םינומישר רובע תוינכות דועו

 ללגב ותלוכי לכ יוצומ דול אב אל ןוידע 64 רודומוקה תאז םע
 .היתעב רפתשי רבדהש חינהל שי ךא .המואתמ הנכותב רסוחה

 ו הוה. הסוג עוימל
 0% רודומוקה לש טליכא בָסְע"
 .בשחמל ;קיסייבה תשלוח איה

 א דואמ םיבוט הרמוח יעוציב
 תלבגומ םהילזא השיגה תורשפא

 "וללגב
 3 ילו ריחמ |

( 4 65 

 ו
 עוציב תוריהמ תקידב תואצות 4

 1 רפסמ הקידב
 .) רפסמ הקוד
 תתוינש 250 = 43 רפסמ הקווב

 2 תש 5

₪ 

 .תשולש לכב הב שמתשהל רשפא רשא חרמוח קפסמ 64"רודומוקה בשחמ
 החמול (םיירחסמ םימושי :םיישא םיבשחמ םינויפאמה םימוחתה
 .םימושיו (%ו"ה יבשחמ רובע הנכוהש הנכותה לוצינ ךות רקיעב)
 .רומאכ .תיבה קשמב תולעייתהו הקיטומ ,םיקחשמ ןוגכ :םייתיבו םיישוא
 'םג .הנכותה ג .הרמוחל תנתינש (יוביג) הכמותב הז בשחמ לש ונורסח
 .תרמוחה ומכ חמר התואב םניא יעבטה קיסייבה םגו .דועיתה

 ספ 01 13

 |( הקיפארגו עבצ) יאור

 |\לילצ תוסיזאו עמש



 ו טזאאמת 640 - ב0 2000 -
 צו די

 אל א-ת .רצק ךמז ךות - ךיקוסיעמ ילרגסניא קלח היהיש ,?ועפיחל לקו םכחותמ בשחמ *
 דת" ל (ריחמב לולכנ =  חירכע/פולגנא לנושל ור בשומ *
 / צארמ םלחנכותמ חויצקבופ ידילק 23  ,םירילק 68 *
 םםישומיש ןווגמ סע 66 א יתלנפ ךורכיז ,םילועמו םיביהרמ םיעוציב לעב בשחמ *

 ,םורסלא םישומיש ,הקיפרג ,סינוהנ רובלע ,םידומלל ,סידרשמ ,סיקפעל : בחר

 זא יועיא/יקסנע בועהמ םא
 שוחח 4

 תונש תיגולונכט

 הווטה ריחמב ,ךחור לע הלועה לכ סעמכו ,היעמעשמו םיקתרמ היינורטקלא םוקחשמ
 ,שפב לכל
 יט תוישיא תושירדל המאתהו הלדגהל ןתינו ירלודומ בשחמ וניה - אזאאפת 4
 ,הסהצהתא ,0סמסמ ,האהזס ,ןומק וואט. : חופשל המאתה ללוכ ,דחא לכ
 .סק/א  הלעפה תכרעמל ןכ ומכ ...רועו  ,תצפמוטאא
 ,הקיפרגו ההובג היצולוזרב עבצ תגוצה
 ,רוסינומ תספדמ ,יתיב לוקמסר ,עבצ וא ךבל רוחש תיתיב היזיולטל תורבחתה
 .ףסונ יפקה דויצו ,יוגלה תוידי ,םיטקסיר ןנוכ

 רא םיבשחמ ךיכ עדימ ףילחהלו ריבעהל לכי התא אואממ 64 תרזעב - בוש
 רישע רחבמ הלא לכל ףסונב .םיימואלניכ היצמרופניא ירגאממ עדלמ ףולשל
 ,םיריכס םיריחתב םימוחחה לכב הונכוח דפלא לט ךוובחו

 רךכ םיטרומה םלצלפמה דחאל וא ,םיבשחמ ןוליספא : םינאוביל םויה רוע סככה
 ךל טוכרו ,אצאאמח 64 לש םיידעלבה תונורתלהמו םילועמה םיעוצלכהמ םשרתהל

 ג .םימל ךרואל םימוחתה לכב ךחוא טמשלש ,ןלמא בשחמ ךמצעל

 .רדוהמ בוצלעב ןועש וידר וא תוטסק פייט *

 ור .תונכות תיירפסל תופרטצה *
 םיציפמ

 02/234050 :לט 6 תלצבח םיבשחמ ,ר .ר קא מ-5 *
 03/946075 : לט 10 קילאיב סקינורטקלא דרו ,צ"לשאר *

 | (עדרוא י"ע) ג"ר 17 ה"אורה : ישאר ררשמ ,תחע תויונח תשר *

 .280366 : לט רטנצ ףוגבלזיד ,א"ת *
 .483519 : לט 43 ןיקשיטוא ,ןורשה-תמר *

 053/42316 : לט 10 יקסבלומס 'גספ ,הלנתנ *
0 \ 

 תינק לכ לע םיבשחמ ןוליספא ןאובי לש תוירחא תדועת שורדל רוכז דבכנ הוקל
 האלמ תוירחא ךמצעל חטבהו תכרעמ

 1 שהמאשההמההמקהממהמהמהקאה"- - - ושששהתממקהמשמ
 + םירחוימ השלכְר יאנה

 .תונגרואמ םוצובקו םירבוע ידעול *
 .ישלאה אוביה הסיסב

 ,כמ דמולשהמ םירוספ חורסומל םיסרמ אלל יאלתהמ םירוימ הקפסא *

 4 2 בזר 260080 ילט ביבא-לת 7 לוריבג ןבא 'חר ,סיבשחמ ןוליספא :םינאובי

 יש\םשהתסה 4



 1.צאא גטהמ תונ
 ךמצעב הוושה

 5שפמא 8956
4142 2-80 4 6 

 512א248 לש תינועבצ הקיפרג

 192% .128% ,96א : ל 48א-מ תורבחתה תלוכי

 6ק/א) םאות
 רישכמב ₪5-2326 תירוט האיצי
 (יטרדנטס) ליגר יתיב פייטל תוסינכ / תוסינכ תואיצי

 (תילנויצפוא) ג 411 5. תיליבקמ האיצי

 יטרדנטס 808 רוטינומ וא תינועבצ היזיולטל האיצי
 ילנויצפוא 10+5116א-ל תואיצי

 1000. 501. סאד. 4555א/81 58 תוילנויצפוא תופש

 ++%%+%+%+%+%+ + רבוטקוא שדוחמ ורכמי כופא פופ
 מ"עב הקינורטקלא .נ.ר.ל.מ

 םיבשחמ תקלחמ - קרב"ינב ,15 תרנכ 'חר
 037796927 /037708174-5 .לט

0 



 םיקסעב שדח לג
 -ושוריפ
 בשחמ ףוסמ
 .ימצע שדמישל
 ךניא ןעצבל ידכבש תדיאקנב תולועפ ושי
 בצמ ,הרתי רורב - דיקפה תרזעל קוקז
 .ידכו תועקשה קית בצמ ,ןובשח
 עצבלו ףינסל סנכהל לוכי התא םויה
 ..רוחב דומעל ילב ,ךמצעב הלא תולוטפ
 1 יחרזמה קנב לש חוקל התא םא
 .ףוסמ אצמנ יחרדמה קנב יפינסב יכ
 תורישי רשוקמה ףוסמ ,יילכ-אישיי
 התאש ףוסמ .קנבה לש יזכרמה בטחמל
 עדימה לכ תא דימ לבקמו ךמצעב ליעפמ
 ךכדועמ עדימהש ןבזמכ .ךירצ התאש
 ףוסמ תא תלעפה וב עגרלדע
 ."לכ"איש"ה
 .לוע ףסונ תורו רהז - ילכ"איש" יפוסמ
 לש רקיה םנמז תא ךסוחה יחרזמה קנב
 .קנבה לש ליעי תורש .ויתוחוקל

 רתויב ינרדומהו םדקתמה
 .לארשיב

 חוקל תויהל ךל םג יאדב
 ..יחרזמה קנב לש

 ויה דוע ףרטצה
 .םיקסעב שדחה לגל



 סוחת לש םיגשומה םלוע תפש רחאהו תונכתה תפש ,דחאה : םינפ ינש בשחמה ןושל
 |ירה ,ימצע דומילב וא םיסרוקב דומלל ןתינ תונושה תונכתה תופש תאש דועב .םיבשחמה
 םינכדעתמו הבחרהב אשונב םינדה םינולימה םיטעמשכ ,ץורפ רתונ םיגשומה םלועש

 הפשל תושדח םילמ יתש קר ופסונ םיגשומה עפש תורמלש הדבועה האילפמ .תמלוה תורידתב
 הפשב ןולימב דימת ועיפוה תורחאה םילמה לכ .(הנכות) 50אאּגוס"ו (תירבעב תיב) ₪ֶעְט : תילגנאה
 .םילמ אוצמל השק םירחא םיגשומלו ,רבעב תירבעב םילמ ומייקתה אל םיבר םיגשומל .תילגנאה
 |הרחנמה .הכודמה לע םיבשוי א'ליא לש הדעוו ,ילארשיה םינקתה ןוכמ ,הימדקאה .תומיאתמ
 | עייסל אופא םיסנמ ונא .םיגשומה םלוע תליפאב םייורש ונא םייתניבו הכורא איה רואה הצקבש
 | העצהו רופישו הרעה לכ : םכב עייתסהל םיטנמ םגו םידומילבו דרשמב ,תיבב אשונב םיקסועה ,םכל
 ימ לכו 8 תואב םיכישממ ונא .ןבומכ םימוגרתלו ,םיגשומל תועצה לבקל חמשנ .הכרבב ולבקת*
 | |רפסכ בורקב רואל אציש .ןוקיסקלה לש םניח קתועל הכזי ןוקיסקלב ללכיי םגרתו עיצהש גשומהש
 .מ'עב ראאל םייאיצומ דלפ הילד י"ע :םיבשחמו םישנא תרדסב

 | חתפמ תולמ

 ימי | 580% 06 זס ףרוע תינכות
 295 7% | גשומ .והז ,ליבקמב .תוינכות המכ .הליעפמה .בשחמ  תכרעמב
 גת | דכעמה רשאכ תעצבתמה ,הכומנ תופידע תלעב תינכותל סחייתמה
 ההובג .תופירע תולעבכ תורדגומה תיזח תוינכותב קוסע וניא
 ,הנוכמ ידי לע .האירקל ןתינ וב םושרה ערימהש יוהיז סיטרכ | עצבל ליחתמ רכעמה העבקנש תופידעה יפל  ,(?סזטפזטוטח)
 דא םיחקופמ תומוקמל השיג םהל רשפאל םישנא שמשמ סיטרכה | = דוביעה קספנ ,ותוינָשיִלימ) ןמז קרפ ידמ םלוא ,תיזח תינכות
 ידי לע וא יטנגמ דוקב וא סיטרכב םושר ערימה .יוסח עדימל | טילקתמ המושרל הניתממ תינכותה וא תינכותל שיקמ התא ,לשמל

 - חה רתויב ץופנ גת .רוריח | בייח וניאש והשמ תעצכמה ףרוע תינכותל ןתינ הינש קרפ ותוא -
 שחרתמ לכה ,השעמל .ח"וד תספרה לשמל -- תידיימ הבוגתב
 ב םיגת רוק | תוהמהמתהב שח וניאש טעמכ שמחשמהש דע הבר הכ תוריהמב
 ,יוהז יגת וא יארשא יסיטרככ ,םיגת תאירקל ןקתהב ריוצמה ףוסמ | תבשחנ ףרוע תינכות ,ךב וא ךכ .ףרוע תוינכות לש ןעוציבב
 .בורמ"תונכת לש הביבסב תופידע"תכומנכ

 685708 יורקה דחוימ דילק י"ע תעצבתמ הלועפה

 ב

 6 ספ
 ,םימיוסמ םישומישל דחוימ עמשמ לעב תרושקתב תויורידת םוחת |

 (8 88410 ₪06) וידר ידודיש תויורידת םוחת לשמל

 0 הָלִמּות ,יוביג
 .םוריח תעל תונגראתה וא רמוח תרימשל סחייתמה גשומ

 יהכ תנגרואמ בשחמ תברעמבש ןכומ .הרגשכ לעופ וניא והשמ
 גגת6 וה( העוצר תספדמ | םהש ,יוביג יצבוק .לשמל .הלקת תעשב יוביגל םילהנ ואצמיי
 רמועה ,יוביג בשחמ וא וה םינותנה יצבוק לע ףסונ קתעה
 עפ ללכמ תאצוי ולש תכרעמה רשאכ שמתשמה תושרל
 .למשח תקספה תעב םרז תקפסמה וז איה תפסונ יוביג תכרעמ

 הספרה יות םיעבטומ הילעש העוצרב תשמתשמה תורוש תספרמ
 -רשה תספרמל ליבקמב ,תינאכימה הספדהה תויגולונכטמ תחא וז
 .רנכט תומייק .תורחאו (ווואוזגא) הצירטמה תספרמ .(שג:ח) תרש

 .תינאכימ'א ,תורחא תויגול | טאו םעזחול
 תדיחי לכ וא הגוצת חול ,הרקב חול לש ירוחאה רצה
 ש תוחול וא טוויחב םייזיפה םירוביחה םיעצבתמ ובש
 וכרעמה (יצורע) יקיפא תא כ'דב ללוכ .ב"ויכו םיספדומ
 יו

 ה

 .תויוידתה שרפה תא ראתמה גשומ זחז ,םינו
 יב אטובמה רתויב הכומנל רתויב ההובגה ןיב (\61וע) ץרה תודיז

 .רורישה ץורע לש רודישה תלוביק השעמל .רודישה ספב

 | הז וג תודומע םישרת | הרוחא

 | + .בורל יקסע עדימ לש ,תיפארג הגוצת | 7 ה רוחא רחא םולמב גצמב ((רוזמס) ןמסה תא הזיזמה הלועפ
 רחא ות ירבע הרשבו הלאמש דחא ות (יזעול וא) ירפסמ הרשב
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 אחא קנאב
 (64%8 הלדוג בורייפילע) תיגול הריחי

 גז 6 תודומע דוק

 קרוס ירי-לע ארקיהל דעוימה ,ןהיניב םיחוורמו ,תודומע לש רוריס
 דוק .ההבוג יפל אלו הדומעה לש הבחור יפל השענ דודיקה .יטפוא
 רוק אוה רתויב ץופנהו םירצומ יוהיזל רקיעב שמשמ תודומע
 שמשיש .(1/חואטופ וסנט( 6006) 26)1- ימלועה רצומה
 .ץראב םג בורקב

 םגפש סיסב תבותב

 ןורכזב רתויב ןטקה רפסמה לעב םוקימה איהש תיליחְתה תבותכה
 חיה תכותכה תא םיפיסומ סיסבה תבותכל .תינכותה הליחתמ ובשו
 .תבותכ) תטלחומה תכותכה תלכקתמ ךכו (תיוויטאליר תבותכ) תיס
 םישקובמה ,הדוקפה וא ןותנה אצמנ וב םוקימה לש (תיטולוסבא
 .תינכותבש הדוקפב

 ב רצ ספ

 יירורישב תותוא ןורכניסו תונומת תרבעהל שמשמה תויורידת ספ
 ןה יסיסב ספ לש תותשר .תורחא הינופלט תוכרעמבו היזיוולט
 10 לע הלוע וניא ןהלש רודישה ספ בחורש תויתרפס תותשר ןלוכ
 יקל ללכ ךרדב לבגומ רצספ תשרב קחרמה .היינשב תויביס ןוילימ
 .יריגיוד וא ילאיסקאוק לבכב וא םהב םישמתשמו ,םירחא םירטמול
 (8ז0800406) בחר ספ היורק רצ ספ תשרל תיוויטנרטלאה תשרה
 איט ?610/) 1.3 תויזנוקמ תותשר ןונכתב תושמשמ ןהיתשו
 ו

 6 תונבת תפש .,קיסייב

 ;המשב תוחפל - רתויב תרפומה תיליע תונכת תפש קפס אלל
 תטעוחחשו" .א1!-קטוקסצש 5עתוטט]ו6 לש ץוקירטונ אוה המשו
 יל הלק איהש ןוויכמ ךכ לכ הצופנ קיסייב .1ה51תוסוטסח 6
 רקיעב ,בשחמ לכב טעמכ הב תנכתל רשפאו שומישל הלק ,דומ
 בשחמב קיסייכב ובתכנש תוינכות .ללכהמ אצוי אלל ,ישיא בשחמ
 םייונישה םלוא ,רחא םגרמ בשחמב ןהש יפכ תועצבתמ ןניא דחא
 .תרמלש רחאל ,רקיעבו ;טושפ םעוציבו םימועז ,םיירעזמ םישרדנה
 וליעפהל רציכ תולקב רמול התא ,םיוסמ בשחמב קיסייבב שומיש
 ןת קיסייב תופש יתש ןיאש ןיחבהל רואמ בושח .רחא בשחמב
 הנוש "קיטייב תוחא" םיבשחמ ןרצי לכלו ,ןיטולחל  תוהז-תומ
 הקיטמתיראב ,םירפסמב לופיטב רקיעב םיאטבתמ םילדבהה .טעמב
 םיצבקב לופיטב ,םיוות לש ("םיגנירטס") תוזורחמב ,תינורשע
 .טֶלָפ תכירעבו

 הדימבו - תאזכ שי םא - רתויב הבוטה תונכתה תפש הניא קיסייב
 תוינכותל תלבגומ איה הדימב הב ריהמ דומילל הטושפ איהש
 לוכי (טעמכ) רחא לכ ,לכה תורמל ךא .דואמ תובכרומ ןניאש
 .וגול :תידיימה התרחתמ .רתויב רצק ןמז קרפב קיסייב דומלל

 ה ּובָק ,לולכמ ,הווצא

 .ןדוביע ךרוצל תחא הריחיכ תובשחנה תוינכות וא תומושר תצובק
 ..בשחמב

 הז זסטטצצוופ ץיּובָק ,לולכמ דוביע ,הוְצַא דוביע

 :ות וא תומושר ,תועונת רבוצ בשחמה הבש םינותנ רוביע תטיש
 .ןתעגהב דיימ תחא תחא אלו (הווצא| תחא הדיחיכ ןדבעמו תוינ

 ה ₪

 .דזגינב (0151:תש) ןווקמזאל דוביע םג םיתעל יורק הווצאב דוביע
 ה עונת לכ ובש (טמ-1!תש) ןווקמ דוביעל
 (השתתסוט 88108 קחורמ הוצא = דוביע אוה בורק גשומ
 בשחמל תורדושמ תוינכותה רא ,תועונתה ובש  ,קזטסטפפוהש)
 משמה .הווצאב םעפ ידמ םידבועמ םהו ,םיקחורמ ,םינוש םירתאמ
 ,בשחמל הרישי ול ןיאש איה שמתשמה יבגל ירקיעה

 הללוס

 םרז אוה רצונה םרזה .תימיכ הבוגתמ ילמשח םרז רציימה ןקתה
 םיאת) ינאוולג תוללוס ןה רתויב תוצופנה תוללוסה יתש .רש
 הניא תימיכה הבוגתה שכי אתב .(הריבצ) הטלוו תוללוסו (םישבי
 הללוסה (םחוכ גפ) ושת םיליעפה םירמוחהש רחאלו הכיפה
 ןתינ הריבצה תללוס תא .שרחמ הניעטהל ןתינ אלו .הנקורתה
 תלוז ,שדחמ תונעטנ תוללוסה לכ ,םראה לצא ,שדחמ ןועטל
 .(תיזגוטרופב "ףייע") ליבר השענ התא ,שת ךלכש םא ;לכשה

 ווטצ

 וז 86%0ק | תיפולח הכמות ,הללוסב יוביג
 הלקת תעב (%018106) ףירנ ןורכז לש ונכות לע הרימשל הטיש
 ,יוביגה תללוסמ חתמ רוקמ תקפסה ידי לע ,םרזה תקפסא תשרב

 וו דואב

 םיקשממ ,תרושקת יווקב םינותנ תרבעה תלוביקל הרירמ תריחי
 ,דואבב אטובמ .הרבעה בצק ,ללכ ךרדב .םינותנ דוביע ינקתהו
 2400 לש בצקב לעופה וקש ןאכמ .היינשב תויביסה רפסמל הווש
 "מב םיררשמ פייטלט ירישכמ .היינשב תויביס 2400 ריבעמ .דואב
 10 םירדושמש ךכ ,תויביס 11 ןכ אוה ות לכ .דואב 110 לש תוריה
 ,תיינשב םיוות

 ב דוב דוק

 םגוצייו םינותנ תרבעהל םיינקת םירוק םניה 45011 וא 686016
 ףרגלט יווקב (ןשיה) ינקְתה דוקה וניה דוב :םיבשחמה םוחתב
 רחא יהו .ודוב לימא ידי לע 19-ה האמב חתופ דוקה .סקלטו
 שמח תושמשמ ודוב דוקב .םינותג תרבעהב םיימואלניבה םינקתה
 8 וא 7 086י016"ב וא .49611"ב) .דחא ות תריציל תויביס
 (.תויביס

 ו תיראניבדדדוקמ ינורשע

 לש הנסחא תטיש .8ווופוע 0/0606 !כ01חו4] לש תובית ישאר
 ידי לע תגצוימ 9 דע 0 תינורשע הרפיס לכ הבש ,בשחמב םירפסמ
 :(םילצונמ םניא םיירשפאה םיפוריצה 16 ךותמ 6) תופיצר תויביס 4
 .תורפס יתש ללכ .ךררב .1001"כ 9 ;00017כ תגצוימ 1 הרפיסה
 בחרומ רוק אוה 86-06 .(תויביס 8) דחא תיבב תוצבוקמ 8וכ
 םיות לש םג גוצי רשפאמו !8%[ דויצ תא שמשמה
 א 80-1-ה דוקל המודב ;(טגזטח6041 86-]כ [הוטפ!נפהַפס 63006

 1 קדבמ
 - םירחא םיבשחמ תמועל קרבנה בשחמה לש ותלוכי תרידמ
 תצרהב השענ קרבמה .עוציבה תוריהמ תיוושומו תקרכנ רקיעב
 ןעוציב תוריהמו תורכומז תועורי ןהיתואצותש תוינכות וא תינכות
 ןיכהל .םיבשחמה לש תיסחיה המצוקה תא תעבוק בשחמ לכב
 .רתוי דוע הלודג תונמואו הלודג הרות יהוז הכלהכ קראמ'צנב

 0 הֶטָב ןחבמ

 4 חוקל - ליגר שמתשמ לצא ,שרח רצומ לש הנושארה הנקתהה



 םינחבמה תא םיכישממ תוחוקלה וא חוקלה לצא הטב ינחבמ
 'לש םיאנתב הנושאר היח הקירב םייוהמו ןרציה לצא וכרענש
 לש ןה - ןרציה לצא הרבעמה יאנתמ לידבהל - הליגר הביכס
 ;ות לש ןהו הרמוח

 תינוויבדוד תספדמ

 יל לאמשמ ןה ,םינוויכה ינשב הסיפדמה תספרמ
 תעב רבכ תספדומ היינש הרוש לכ ,השעמל .לאמשל
 שה תליחתל רוזחיש דע ןיתמהל םוקמב ,הלאמש רזוח הספדהה
 וספרהה תוריהמ תצאומ ךכ .ליגרה ןווכב הסיפדיו

 ה

 ינוויכדוד

 וש ןקתַה אצמנ הצק לכבשכ ,ליתה ינוויכ ינשב םינותנ תמירז
 "טייָטסיִרָמ" םה םיליגר םיינוויכיוד םיצורע .רדשמ םגו טלקמ םג
 .רוטסיזנרטירוטסיזנרט .תקיגול וא

 ו ]

 תוחזצ יראניב
 .תושמשמ הבו *10" םוקמב "2" סיסב לע תססובמה הריפס תטיש
 וא םיבצמ ינש קר הב ונכתייש תכרעמ לכ .1"ו 0 ,תורפס יתש קר
 ..תיראניב תכרעמ איה "רוגס" וא "חותפ" אוהש גתמ :לשמל ,תומר

 םרז לש ומויק ירי לע תגצוימ תיראניבה הטישה בשחמה ילגעז
 .בשחמבש תוינכותה לכ .("ט"ל ליבקמ) ומויקזיא וא ("1"-ל ליבקמ)
 ..ןהלש יראניבה רוקב דימת תועצבתמ

.%- 

\ 

 וחהוע אתת יראניב רפסמ

 "0* לש ףצר לוצינ ךות ,2 תוקזח לש םוכסכ ר'גטניא לש וגוציי
 ,"1" לשו

 יראניב שופיח

 םיכרעה תצובק ,יתרריס ץבוקב וא הלבטב ךרע שופיח תטיש
 ינשה קלחב ךשמנ ךילהתהו .החרנ דחאה קלחה ,םיינשל תקלוחמ = |

 .אצמנ המיאתמה הנוכתה לעב ךרעהש דע

 1 ו

 וחוש טז יראניב הנומ

 ,דרוי וא הלוע ררסב םייראניב םירפסמ לש תוררט קפסמה ןקתַה

 ב יניב |
 המודב תלעופש הנוכמ לכ וניה ינויב ןקתה .שונא"ייומד םינקתה |

 םה לשמל םיטובור .עבטב וא םדאה ינב לצא ולגתנש תונורקעל
 םייתוכאלמ םינקתה ראתמ ינויב גשומה םיתעל .םיינויב םינקו

 .תתוליגרה תוכרעמל רפושמ ףילחתכ ,םדאה ףוגב םילתשומה

 וז ראלופיב

 רוטסיזנרטה .םיללכומ םילגעמ רוציי לש תיבטוקיוד היגולונכט
 .תיראלופיבה הקינכטב וננכות ןושארה ללכומה לגעמהו ןושארה
 ,תינמזדוב יבויחו ילילש .וידחי םינעטמ ינשב שומישב םשה רוקמ

 תוירוגטקה יתש ןה )105 ראלופיב .רוטסיזנרטה לש ופוגב |
 .,דואמ םיריהמ םה םייראלופיב םילגעמ .םיבבש ןונכתב תוירקיעה
 ,בר םוח םירציימו םאתהבדטירקי םג ךא

 ינורכנוס יראניב

 לש תדמתמ הפלחה לע ססובמה ,ינורכניס תרושקת רטשמ לש גוס
 .תרושקת .תרושקתב םירבוחמה םינקתה ינש ןיב ןודכניס תותוא
 .מבי יבשחמ תביבסב רתויב הצופנ תינירכניס

 ו

 תו (טיב) תיביס

 אוה ₪11 .יראניבה רוקב רתויב הנטקה הדיחיה ,תיראניב הרפיס

 ההרפיס,תיביס  תירבעב . המולבו ואז וו לש  ןוקירטונ
 ןתיזיפ ."1" וא "0" ,םיירשפא םיכרע ינש קר תיביסל .תיראניב
 לצא תיטנגמ העוב וא ,תיטנגמ הרוקנ ,ןורכיז את הניה תיביס
 "ל וא 8 חעוטפ"ל ,(4) !אוטפ\טצ"ל תוצבוקמ תויביס .בשחמה
 ,(רתוי א ,32,24416 5

 תוו-אזהע (כזגק תיפארג תויביסיתפמ

 .תרמשנ תויביסה תפמב .הקיפארגל רומשה בשחמהךורכזב חטש
 תגשומ וז הטישב .יפארגה ךסמל ףוצר ןפואב תרבעומה הנומתה
 םייפארג םיטנמלא לש הגוצת תלבקתמו ךסמב תודוקנב הטילש
 .תרחאה הטישה .'וכו םיסוניס ,םילגעמ ןוגכ ,ההובג הדרפה תוכיאב
 ,םיוות תקיפארג תטיש הניה

 816 51גט6 1000 תויביס חלפ דבעמ

 ינוב .רובע םייסיסב םיביכרכ םיננכותמ תויביס יחלפ  ידבעמ
 .רתויב תוטושפ תויצקנופ םיליכמ הלא םידבעמ .((25א1) תוכרעמ
 הגו סקזסשחגזו) תונכת"ורקימב םתוא תנכתמ תוכרעמה הגובו
 ךרדב םילעופ תויביס חלפ ידבעמ .תומיוסמ הנוכמ תופש רובע
 וידחי םידבעמ רפסמ תבכרה םלוא ,תויביס 4 הבחורש הלמ לע ללכ
 ..תויביס רתויו 12 ,8 לש םידבעמ תרצוי

 ו הרוחש הספוק
 .ךרד םלוא ,תמייוסמ היצקנופ עצבמה ינורטקלא וא ינאכימ ןקתה
 ןקתהה ובש רשקהב תטרופמ וא העורי הניא תקייורמה ותלועפ

 .תרמהל תרושקת תביבסב ידמל תוצופנ תורוחש תואספוק .זו
 .םהיניב "חחושל" םידעוימ םניא ליגרבש ,םינוש וקזירטשמ

 ואח קיר ות
 שמל םינוש םיגוסמ טלקב חוורמ לש ות תריציל שמשמה ות
 ול אל ושוריפ "אחוה" .גצמב הדומעב וא ,ספרומ ח"ורב
 .(מוחא ₪6גזח) גצמה לע ות

 ,6י'בשחסה
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 תווחא ץונצינ

 ץנצנמה ,בשחמה .גצמב ((וגזפסז) ןמסל רקיעב סחייתמה גשומ
 גצמב העיפומה האיגש תערוה םג .אבה ותה לש ומוקימ לע ןמסל
 .שמתשמה בל תמושת בסהל ידכ ץנצנל היושע

 ן

 "יב תרדושמ וא תנסחואמה תויביס וא םיוות ,תומושר לש הצובק
 דחואמ םייטנגמ םיטרס וא םיטילקתב םיאצמנה םיצבקב .תחא הריח
 םינותנ-תרושקתב .ןורכזל ךכ תוארקנ םגו םישוגב תומושרה תונס
 שוג .תחא רודיש תריחיכ תויביס וא םיוות לש םישוג םירדושמ
 .םיתכ תועצמאב ללכ"ךררב אטובמ

 שוג

 106% והשווה שוג םשרמ

 םירבוחמה םיעבורמ ובש ,תוליעפ וא ןוגרא ,תכרעמ לש םשרמ
 .תוירקיעה תויצקנופה וא םיישארה םיביכרה תא םיגציימ םיווקב
 טרופמ םשרמ וניה ([1סיאטחפוד) המירז םשרמ .ןהיְניב םירשקהו
 .םרזימ :םג יורקו ,םירחוימ םייפארג םינמיס ובו רתוי

 ו חול

 |.( (עוחזטמ (וזטטו| 8086 "ספדומ לגעמ חול" לש ורוציק
 דגעמו םיבבשכ םיינורטקלא םיביכר ליכמה חישק יטסאלפ חול והז
 .םהיניב רוביחל םיינורטקלא םיל

 ינאילוב

 .רל תוארוה תכרעמ תראתמה ,(לוב 'גרו'ג ש"ע) תינאילוב הרבגלא
 "רקש" וא "םייתימא" תויהל םילוכיה םיטפשמ לע תססובמה ,תויג
 ,"ו"ןא" םיררגומ םהיניב םיסחיהו :"םיעטומ" וא "םינוכנ" ,"םיי
 םג ססוכמה יתרפסה בשחמב םימשוימ םיינאילובה םיללכה "אל"

00 

 יש'םשחפה

 (םיתב וא) היינשב תויביס |

 בחר ספ |

 | = .וילגעמב םיילמשחה תותואה רבעמב םיירשפא םיבצמ ינש לע אוה

 ב לוחית

 | = וכותל ןועטל ךילע ,בשחמב שמתשהל ליחתהל לוכי התאש ינפל
 || "תה תלועפ ללכ ךרדכ .ולש הלעפהה תכרעמ תא לשמל ;תינכות
 .תוארוהה תניעטל תמרוג ותלעפהש ינדי גתמ ידי לע תעצבתמ לוח
 | .תורחאה תוינכותה תא ןמצעב תונעוט ןהו תונושארה
 | טז שטניאב תווביס

! 
 םושירה תופיפצ תדימ ןשוריפו ,8:85 %ז 1חס לש תובית ישאר
 םייטנגמ םיטרסב ללכ ךררב ,םייטנגמ םיחטשמב תויביסה לש
 .םיטילקתו

 ספ

 .תדימ .עּוטפ 6ז פסססח6 דא 115 קסז 8ססטח6 לש תוכית ישאר
 .םינותנ רוביע רויצ תודיחי ןיב םינותנ תרבעה תוריהמ

 בה ףעתסה

 007/0 תארוהל ףררנ םש "תרחא הארוה עוציבל רובע" תארוה
 הבש תינכותב הרוקנ איה תופעתסה ,ףסיתופשב רקיעב שמשמה
 | | ,תינכותה עוציב ךשמהל םירחא םיביתנ ןיב רוחבל בשחמה לע

 | זס

 שוררהמ רתוי בחר םינותנ תרבעה ספ לעב תרושקת ץורע
 .קחרמלו תוהובג תויורירתב םינותנ רדשל לוכי ךכו ,עמש תורירתל
 ובש (85) ץורעה גוסמ ןה בחר ספ לש תרושקת תותשר .לורג
 |  שמשמ סקאוק לבכ וכו ףתושמ וקל םירבוחמ םינקתהה לכ
 ו .<היזיוולט ירודישל השמיש בחר ספ תרושקת .םינותנה תרבעהל



. 
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 1.4א .תיִמוקמ תרושקת תותשרב הצופנ הניה םויכו .םילבכב
 ימוחת לכב לפטל הלוכי בחר ספ תשר .(1.008] .4ז68 !אטויאטזא)
 םיבייח בחר ספ תשרב .ואידיוו םינותנ ,עמש ללוכ רודישה
 ךוויכמ ,םינקתהה לכ רוביחל .(/!006חו5) םימרומב שמתשהל
 "שרב הרחתמה הטישה .תיגולאנא הרוצכ קר רדשמ בחרה ספהש
 .₪8500800 רציספ הניה תוימוקמ תות

 6 יראניב ןורבניפ תרושקת

 .חאר ,1מּגע 5עמ6מזסהסטפ (כסחנתוטהנשגווסח לש תובית ישאר
 ץזוט ךרעה

 זז

 הוז ..885ו0 1 ט!טססחוהווטתוסגנסה /\טטטא8 1061804 :"קורטנ"

 ערי .תבייחמו ףסדתמרכ הנותכה בי יבשחמל תרושקת תינכות
 .תרושקתהו בשחמה תכרעמב קימעמ

 מבי תרושקתב השיג תטיש

 .3טט016 )160 תועוב ןורכז
 ןורכז לש גוסל הנווכהו יטנגמ תועוב ןורכז וניה קיודמה םשה
 יס לש קד טרס לע תועוב תרוצב םירדוקמ םינותנה ובש הנסחא
 ללוכי שיוסמ םוקימב העוב לש המויקחיא וא המזיק .יטננמ טאקיל
 .דחוימ שגר ירי לע השענ תועוכה יוליג .טיב"תיראניב הרפיס גצייל
 האירקה שאר תחתמ תפלוח העוב רשאכ תינורטקלא תוא רציימה
 .ולש
 טילקתל המודב ,חתמ רוקמ אלל ונכות תא רמוש יטנגמה ןורכזה
 .ילקתה תיברממ ףאו םישימג םינוטילקתמ רתוי ריהמ אוה ;טרס וא
 לש ירקיעה שומישה ,םויכ .םהמ רתוי רקי םגו ,םיחישקה םיט
 לש  ומוקמב ,םידיינ םיבשחמבו םיפוסמב אוה יטנגמה .ןורכזה
 .ךרוצ ןיאש ןוויכמ ,תולקתבו לקשמב תיחפהל ידכ ,טילקתה
 92% םיליכמ הווהב םייטנגמ תונורכז .תינכמ העונתבו םיעונמב
 .תויביס ןויליממ רתוי ינב םינקתַה ויהי רתויב בורקה ריתעב .ןקתהל
 .בבשל

 ב רגוא ,ץצוח

 ,םינותנ לש תינמז .הריגאלו הציצחל שמשמה הנסחא חטש
 .תוספדמ ומכ ,םהלש תויפקיה תוריחיל םיבשחמ ןיב םירבועה
 .דמב תולעופה ,דויצ תודיחי ןיב םירבעומה םינותנה םיפסאנ ץצוחב
 רשפאלו תויוריהמה ישרפה לע רבגתהל ירכ ,תונוש תויוריה
 .דויצה תא בכעל וא/ו םהמ קלח דבאל ילב ,םינותנה תרבעה
 .רתוי"ריהמה

 ב (שוביש)'גָאב"

 םג וא ,תכרעמב בשחמ תינכותב שוביש ןויצל שמשמה גשומ
 ץירהל :(תופנל) גבַרל יוטיבה לש ורוקמ ןאכ .הרמוח ביכרב הלקת
 יופינה תכאלמש דע ,הרבככ בושו בוש  תוינכותה תא
 ..שּופשפ ,יופינ :גוביד .וזוגנ םישובישהו המלשוה (!כ6טטקעגחפ)

 ה הָכּורב
 קפסהש (םירחא םיביכרמל םג םיאתמו) הנכותל טחייתמה גשימ
 השיכרל תנתינ הניאו .הכרעמהמ קלחכ .הרמוחה םע רחי הכרופ
 שי ררפנב תרכמנה הנכותל .הל ןיא הלשמ ריחמ םג -- המצע ינפב
 .(₪חטטח6106) המורפ אלא הכורכ הניא איה ;הלשמ ריחמ

 ו קיפא ,ץורע

 ןיב תותוא םיאשונה םיליכקמ םיינורטקלא םירוביח לש הצובק

 ימוחה יביכרל ףתושמ ביתנ אוה ץורעה .וינקתה וא בשחמ יביכר
 .םילודגה םיכשחמב (-חפמהס] וא דחות% םג ארקנו
 .יקטיכראב .וא ,קיפא תרוטקטיכראב יונכה בשחמב רבודמ רשאכ
 .תדיתיו ןורכזה ,(םירבעמה וא רבעמהש איה הנווכה ,ץורע תרוט
 ףתושמ ץורעב םהיניב םירבוחמ םלוכ ,יפקהה דויצה לש הרקבה
 .רתוי וא דחא
 דנה ץורעו 446705 ₪305 תובותכה ץורע םה םיצופנ םיצורע ינש
 (010106008%4) םא"חול ,םיבשחמ ורקימב .כגוג 88 םינית
 ..םיספדומה םילגעמה תוחיל תא םהיניב רשקמה ץורעה תא ליכמ

 קסע תנוכמ
 לש המשמ קלחכ ןיידע עיפומ אוה םלוא ,חלכה וילע רבאש גשומ
 18% (1חופזחגוגסחא| טפח ,םלועב הלודגה םיבשחמה תרבח
 .תולועפ תעצבמה מ .לכ איה .תיקסע .הנוכמ :./1861ה65)
 | = תונוכמ ,הביתכ תונוכמ ןוגכ .םמצע םיבשחמ איצוהל תויררשמ
 ץלחמ ,ררוחמ .תוחכונ ,הפק תנכה ,םיכמסמ רועיב ,םוליצ ,בושיח
 .ןפמאש יקקפ

 טפוחטפפ וש

 תיקסע הקיפארג

 הרוצ ,ללכ ךרדב .םימישרתו םיפארגל םינותנו עדימ לש םוגרת
 רגר םישנאהש ןוויכמ ,םירפסמו ללמ לע הפידע עדימ לש תיתוזח
 ררתויב םילבוקמה םייקסעה םייפארגה .תונומת יחנומב בושחל םיל
 .הגוע ימישרתו תודומע ימישרת ,תומוקע םה

 = םטפוחשפפ

 אתחקרמ"תיבד אתלמ

 .תועמשנה ,בשחמה םוחת לש הנע תולימל תטחייתמה גנלס תלימ
 .רידה .ןריבסהל םיסנמ ונא הז ןוקיסקלבשו ןבומ תורסחו תורזומ הכ
 .יממ") תאז תיטסיבשחמ הגעב הבורמ שומיש תושעל םיגהונ תוט
 .ןוזיא םילבקמ ןמזה ךשמבו ("?ןושרג ,ךלש םיטופניאה תא תלביק

 6 תיב
 הנומשמ בכרומ דחא תיב .רחא ות גוצייל שמשמה תויכיסה רפסמ
 .לדוגל הדימ תדיחיכ םג שמשמ תיבה .(תויביס) תויראניב תורפס
 יא וא) ןורכיז .רקיעב ,םיטילקתב הנסחאה יחטשו בשחמה ןורכז
 .םיוות 65,536 לש איה תינמזובה יתלוביקש ועמשמ 64% ןב ןוס
 ,םיתביאגמ 64 לש ינמווב ןוסחיא השוריפ 64%18 תב תלוביק
 םניא 1%8 .םיתביוליק 64 לש תלוביקמ רתוי 1000 יפ רמולכ
 1,024 תב תומכ לש תיראניב היצקנופ אלא ,שממ םיתבנ 0
 .םיתב ףלאפ ,רמולכ ,םיתב

 ו



 :אצונת ונלצא
 תורש

 ינכט יוביג
 יעוצוקמ ץועי

 א % % % (םטחא -וא יי168) תונימא

 .(פוד 8) ואוזוק לש תוירדתב 2
 .רובע 4% 88810 רובע 8 סמ 80% 2%
 רובע םישמשמ האו 46 דוע (א!סאודס"ה
 .הבחרהל ןתינ 8/0 48% .הרמוחה גותימ
 .54% דע םיסיטרכ ת .זעב
 לש היצולוזרב תודומע %0"ו תורוש >%
 .םיעבצ 16 קיסעהל רשפא 8
 6 קיסעהל רשפא 280192 לש היצולוזרב
 םיעבצ

 .ימינפ לוקמר לוק
 .תא לידגהל רשפא םיסיטרכ תרזעב :תופש

 808, תפש תקסעהל בשחמה תורשפא
 .בשתמל .\ו50 ,50818 060 ,קוו 01
 .תרפש .ייכינפ 0188850081 ₪ רגשי

 םיסיטרכ לש בוליש י"ע ירשפא תוטסו
 ,הנכותו
 יננוכלו (1200 800) לי;ימשרל רוביח
 10 וא 6 לש תילמיסכמ הרוצתב םיקסוד
 .דויצ רובע חבחרהל 80278 8 בשחמב
 תושוודל םיאתט עקש ןכ ומכ יפה
 דל םירוביח .40% 011081 קזי(ימ
 .תרזעב םישענ :ויטפדמו 008
 .םיסיטרכ
 השיג הנשי 80 שימאות םיבשחמל
 :וומרה לכב הנכוני לש המוצע תומכל
 היי"ווטמ .עושעש ,דומיל :םיגוטח לכמו
 "ה .הבע החתופ הבר תינוציח הרמוח
 יטע ,לוקו הקיסומ יסיטרכ ומכ אקו =
 .תורפסה .'וכו פוז תופמ ,תוספדמ ,רוא
 םיניוצמ דועיתהו

 .דבעמ ורקימ
 ימינפ ןורכיז

 :הקיפרגו ךסמ

 .ףסונ דויצ

 .תורעח

0 
 2ץע

 קקון 5
 הרבחה ללמ תצובקמ
 .םיבשחמל ץראב הלודגה

 תורכה ריחמ
 הדיחל
 תיסיסב
 טלמ< 8 099.-

 מ"עב הקינורטקלא .נ .ר.ל.מ
 סיבשחמ תקלחמ קרב י'נב ,!5 תרגכ 'חר

 40317969 27 .(02/708174-5 לט

| 
| 



 סירזיכא
 לש לודג רחבמ םיעיצמ ונא

 םינוש םיסיטרכו םירזיבא ,תופסות

 יללכ ןוריחמ

 הרמוח
 ישיא בשחמ %
 ישיא בשחמ 64%
 12* קורי רוטינומ
 14" ינועבצ רוטינומ
 םיקסיד ןנוכ
 (קחשמ תידי) 10צ 716%
 (ןבל-רוחש .\. רוביח) רוטלודומ =
 ןנוכל םאתמ
 .2-80-סיטרכ
 858-232 סיטרכ
 (1.4146001) 4025) תופש יטרכ
 0101815780 סיטרכ
 1 סיטרכ
 100-488 סיטרכ
 יליבקמ רוביח סיטרכ
 ילטיגיד יצורע וד 50א1117 פוקסוליסא סיטרכ

 581112 דע 0.01א1112 תויצקנופ רוטרנג סיטרכ
 "80 ןיילורקימ, (כ.א 1. תספדמ
 םיוות 40 81%7 41.08 תספדמ

 הנכות
 'חיל 8% | 25- םםיקחשמ םע טקסידל ריחמה

 'חיל 5 6 .תרחא הנכותלו

 .מ"עמ תפסותב הקפסהה סויב רלודה רעשל םידומצ םיריחמה 1%

 .תזכורמ הינקב תוחנהל תורשפא ל
 .םיחונ םימולשתל תורשפא +

 .הינקה םוימ םישדוח 6 וניה תוירחאה ףקות
 .שדוחל הינקה ךרעמ 1% יפל תוריש יאנת ול
 .חוקלה תשירד יפל תויפיצפס תונכות תביתכ 3%

 מ"עב הקינורטקלא .נ .ר.ל.מ
 .שינשתמ תקלחמ = קרב-וכב ,15 תרגב יחר

 03-708174 -- 796927 ,םיבשחמ תוריכמ תקלחמ ,ןוזנשרג ילוטנאל תונפל אנ םיפסונ םיטרפל

 9-21: 7 הלדחקממעממ כ 7 = >יאסב בעמ מעתה הששקמתטאהמטממש
 ' 6 "בשחמה



 .חאירק ,בשחמה לע הדובע י"ע יתדמלש ,ולא םירבד .חונו סדקתמ שומישל יוס 29 בשחמ תא לצנל דצוכ ןודנ וז םירמאמ תרדיס
 .אוס"ב שומישב םדקתהל םיצורח ולאכ םיבר .שמשל םילוכי ןזואל הפמ ורבעש סירבד טושפ וא םינוחריו תורבוחב
 .תולעהל וליפא וא תינכותה תא +ץירהל הסנמ התא .תוינכות רפסמ וא תחא תינכות ךלש הטסקה לע תטלקהש ירחא ,תרוק םעפ אל
 ילע תבשיש ירחאש ,הרוק סעפ אל .התוא תטלקהש ןמזכ חלעפש תיארש ומכ אל ךא תלעופש וא ,תלעופ אל וא "הלוע" אל איה ,התוא
 החרוצ ,שדח םש חל שישכ רבח לצא חתוא חלגמ חתאש וא תינכותה ךילא תרזוח ,םיברב התוא םסרפמ התאו ,ןמז הברה תינכות

6 

 ...םושדח םילעב וליפאו ,השדח
 .אוסדב שומישה לש הרדסהמ הז קלח אורקל יאאדכ ,ול םישדח ילואש סירבדב ןיינעתמש דחא טתט וא ,הלאמ דחא התא םא

 ןהילע תונגהו תוינכות לש תוטלקה

 \ו6-20-כ ששומישה

 רחש-ןב ןרע

 ךפיהלו קפד-ל שוס-ה ןמ תוינכות תטלקה .1
 ןהמ תחא .תוטיש רפסמ שי פפז"ל ווס"ה ןמ תוינכות תטלקהל
 :וז איח
 ,0 תרוש (ווסדה לש תינכותה תטלקה ינפל) פפז"ב םושרל ךילע <
 (ס חפאו) חפש הבו
 .(עוס"ה לש) תינכותה תא טלקה ,0 הרושה תא תבתכש רחאל <
 .שורדה יפל ,סושרל ךילע ,הטלקוה תינכותהש רחאל <
 סאפ 102 16 :יטרדנטסה ווס"ה ןמ הטלקוה תינכותהשכ
 .םושרל ךירצ ךניא :6 לש הטסק < ץוס"ח ןמ הטלקוה תינכותחשכ
 ,רבד
 2246 דא ,ו6 וא ,8< לש הטסק + יץוסדה ןמ הטלקוה תינכותתשכ
 רו
 י"ע)טתרוש תא קוחמל ךילע ,שורדה פסאפ"ה תא תמשרש רחאל <
 הטלקוהש וליאכ חנכומ תינכותה תעכ .(הפדטאא תשקהו 0 תביתכ
 .הצרחל אל ךא פפז-ב הספדוהו
 .םירושקה קסאפיה לכ תא תונשל ךילע תינכותה וא ץירהל ידכ
 .ספז-ל ומיאתיש ,'וכו ךסמל

 ץוס"ל קפד-ה לש"ןמ תוינכות תטלקה .2

 לכ .פסאפ םושרל ךרוצ ןיא ץוס-ל קפז-ה ןמ תוינכות טילקהל ידכ
 רד ,רוכו ,ךטמל םירושקח 9סא-ה תא תונשל אוה תושעל ךילעש
 וסל ומיאתיש
 ןורכיז תובותכ + (8950) חו-ה תטלקה 3

 תונוש
 חזיא דע ,עובקל תנכתמה לוכי טתרזעבש םירטסינר רפסמ נשי
 וולאכ םיינטל קר סחייתנ ונא .הטלקהה לולכית ןורכיז תדוקנ

 י0'םשחמה

 .ןטק "גוחמ" ןיעמ ונשי ,קיסייבב תינכות בתוכ התא רשאכ
 הרוש לכ :רמולכ ,(הנורחאה הרושה) תינכותה סויס לע עיבצמש
 אז קוחמה ,קחומ התאש הרוש לכו ,חמידק זז גוחמה ,בתוכ התאש
 רפסמל םג אלא ,תורושה רפסמל קר רושק אל רבדה) הרוחא
 .הטלקהל "לובג"ה תא עבוק הז גוחמ .(תודוקפהו תורפסה
 ינפלש ןורכזה תודוקנ לכ ,(פאטפ) תינכות יטילקמ התאשכ ,רמולכ
 .תא תונשל תנכתמה לוכי (54/5) חטלקהה ינפל .וטלקוי ,גוחמה
 ,(המידק גוחמה תא זיזהל רמולכ) ולאה םירטסיגרה לש ךרעה
 .םאס"ב תינכותה דבלמ תורחאו תוונוש ןורכיז תודוקנ טילקהל ךכו

 הקיפרגה תורוצ תא ,(ונממ קלח ואו וב בותכהו ךסמה תא
 .(!תוסכל יאדכ) תולוקו םיעבצ ףא תיטרואתו (אופא\ הפפ) ההובגה
 :דואמ הטושפ ולאה. סירטסיגרב "גוחמה גוזזה"ל אחסונה

 סא 45, פ-/א1(כ/956)+ 56
 סאפ 48. אד(/286)

 ללכית חילא דעש ןורכיזה תדוקנ תא ביצמ התא ; ןותנבשכ
 .הטלקהה
 .תדוקנ) פ-8165 היהי ,ךסמה לע בותכה לכ תטלקהל :המגודל
 :היהי םירטסיגרה לש םכרעו ,(ךסמה לע הנורחאה ןורכיזה

 סא 452400
 ,רתוי הכור היהת הטלקהה ,לודג פ"ש לכ :עד
 רחאל ראשי ולאה םירטסיגרה לש ךרעהש ןויכ :תבושח הרעה
 אל תינכותה ,םייטהמ תינכותה תא תולעהל הסנתו טילקתש
 ינפל) תינכותה לש הנושארה הרושב םושרל ךילע ,ןכל .ץורת
 התאש ינפלו ,הטלקהל םירטסיגרה לש ךרעה תא הנשמ התאש
 :(5%5 השוע
 .תינכותל יץוחמ) לואשלו ,הפזטהא שיקהל ,פסא 45.06 6

0 
 4% טוקמב ביצמ/םש חתאהבושתב אבש ןושארה רפסמה וא

 0 0 ו ו 400079



 מ"ב הבושתב אבש ינשה רפסמה תאו (הנושארה הרושב)
 ךילע ,הצרהל הרשכ היהת תינכותהש ידכב :טושפ ךכל רבסהה)
 .(8%96"ב תינכותה ףוסל הרזח 'גוחמ'ה תא ריצחהל
 ךכו ,תונשל השק ,תוטלקה לש וז חטיש הב תלעפהש תינכות :עד
 לכות חבשחמ טעמ םעש ,הנגה ןיעמ תינכותה לע ךל היהת
 ךא ,התוא סיעדוי יאדווב םיברו ,הטושפ ךכל הטישח) החצפל
 .(םירחא לש תוינכות חצפל ךל םורגל אל ידכ הריכזהל אל יאדכ
 .םייארקאה םירויצה תאו המצע תא הטילקמש תינכות לש המגוד
 אסא 865 לש תורוצה ז) ךסמה לעש
 ש ----------7"7"7"7-7[7-7-

/ 
 כ תשא קפמ. 05 םפאס תא 5הש וס 50%
 5 אוז יי

3 5 
7 

 סה יודו ה
 7 סאלו , אד (אפ (1) <128) :?0א30720 ,6: וה
 8 תאווה יווסוש] (13 םסאא) אטש ווד .(ח6%) +0

 דס 5אשש קא 100% ₪ תגהד ו דוופ 509
1/8558 :5/0185 
0 
 וז 5העשיפאשפ 0 פי"

 תינכותה תצרהל תוצעו תורעה

 ,תוא תפסוהש ןויכ ,הספדוהש יפכ קוידב תינכותח תא קתעה א
 (םירטסיגרה ךרע) עו ₪> לש ךרעל ומרגי רתוי וא חוור
 .ץורת אל תינכותה ךכו ,תונתשהל

 ונושארה סעפב ורת איהו ,תינכותה תא סיפדתש רחאל ב
 ?סטז סז) 9 הרושב ןורכיז רסוח תרעה בותכי בשחמהש ןכתי
 בוש בותכ טושפ .וז הרעהל יסחיתת לא .(אופאוסהז 08
 .ליגרכ ףוסה דע הלחתהמ \ורת תינכותהו ,ףטא
 .ךרעה תוסנכה רזאל תונורכז תוקנל שיש איה ךכל הביסה
 .ולאה םירטסיגרל
 .תינכותה תלעפה
 דע בושו בוש בשחמה הכחי ,תרתוכה תביתכ רחאל *
 רייצו ,שקמ לע הציחל לכ ירחא .והשלכ שקמ לע ץחליתש
 .תילאמודנאר ,תופרג הרוצ בשחמה
 .לע חליתש בשחמה שקבי ;תורוצ לש תורוש רפסמ רחאל +
 .ךסמהמ קלח ז ,תינכותה תטלקהל ,
 .תינכותה תא טלקהו ,בשחמה רוגס ,הטלקהה רמג רחאל <
 המ לכ ךסמה לע בשחמה רייצי ,תטלקנ תינכותהש ןמזב +
 לכ תא אל ךא .(6/5% הטלקהה ןמזב וילע בותכ היהש
 ךנוצר סא .ןבלב תורייוצמ ןהש ןויכ תאצ .האור ךנה תורוצה
 .פסאפיב לשמל) ךסמה עבצ תא תונעל ךילע ,ןתוא תוארל
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 ןמיס ,הנושמ תלעופ איהש וא ,תלעופ אל תינכותהו הרקמב 1

 .ןקתל תוטנל וא ךילעו ,(תרבוחב וא) הספדהב תועט שיש
 תא שדחמ טיפדהל וא (ןקתל חילצת דימת אלש) תועטה
 ןתורוש 12 קר ...;ארונ אל) תינכותח

 הירואת :תוינכות לע תונגה .4

 .לשב תאז השוע ,תנכיתש תינכות לע ןגהל הטנמ רשא םדא *
 :תוביס רפסמ
 .(הב טפדומה ומש) תינכותה לע ויתוווכז לע הנגה (1)
 רפסמב תאז השוע ,תינכותב ויתויוכז לע ןגהל הצורה םדא

1 

 .תינכותח יוניש תלוכי יא תמירג :איח רתויב תלבוקמה .תוטיש
 .םשה תמלעה /תקיחמ עונמל ידכ (האש
 .םדאה לעש ןמיס וא דוק י"ע אלא ,תינכותה תצרח תעינמל (2
 :םא אלא ,תלעות טעמכ ןיא וז חנגה ךרדל :בשחמל סינכהל ירמה
 .תינכותה ףזג לע וארי אלש ךכל םורגל דציכ עדוי הב גהונה סדאה
 רילעש דוקח והמ ץיציו טופז בותכי ןרקס לכ תרחא ,דוקח תא
 .קתקתל
 .תינכותה יוניש תעינמל (3)
 תטישב שמתשהל קר וילע תינכותח יוניש עונמל הצורה םדא
 יוניש ענומה רבד ,(3 קרפ) םדוקח קרפב יתרבסהש תוטלקתה
 .ירחא תינכותח יוניש עונמל ידכו ,דבלב הצרהח ינפל תינכותה
 ,תינש רבד) ביגז אל ןח פסק ופופ שקמש סורגל וילע ,הצרחה
 .(םירטסיגר רפסמל םישדח םיכרע תסנכה י"ע תושעל
 לע ןגהל דציכ עדויח םדאש אוה תוינכות לע תונגהב ןורסחה *
 .רחא לש תינכות חצפל דציכ עדוי ,תינכות

 תישעמ :תוינכות לע תונגה .

 .טל ןתינ אל דציכ" לש תונגה לע הז ףיעטב דקמתהל יתטלחה
 .הושעכ םכולעש לכ .תרבסומ רבכ חירואתה .3 ףיעסבכ "תינכותה
 תטישב שמתשהלו ,תינכותל םירטסינרה תא .סינכהל אוה
 ש הז אוה ןללה םירטסיגרהמ דחא .3 קרפבכ תוטלקהה
 רשומיש וניא אוח ךא ,0 ךרעה תא וב סינכהל שי רשא ,קיטסיו'גה
 =.- ישקמ תא לרטנמ אוהש קר אל :הטושפ הביסמ תונגה תרטמל
 .םישקמ חולה ישקמ ראש לכ תא ג אלא ,הטשסופלל פוסק
 2סא 37154, 0 אוה הזה רטסיגרה ,םינרקסהו םיניינועמה לכל
 אל .תואצותה) תוסנל םילוכי םתא םינימאמ אל םתא םאו
 .יתוירחאב
 .תעיקת" לש הרטמל שומישב וניא חז רטסינרש יתרמאש ןויכמ
 :תוא תא םישוע דחיבש םירחא םיינש ריכהל ילע ,בשחמה
 .םישקמ חולה ישקמ לכ לורטינ דבלמ ,הלועפ
 :סהפ"ו חטא פדספ ישקמ תבגה יאל םימרוג ולא םירטסיגר
 + תורושב םיאצמנ ולא םירטסיגר .ליגרכ םילעופ םישקמה ראשו
 העפשח לטבל ןתינ דציכ חמיגדמ רשא) האבה תינכותבש 1071
 . .(הט5דםחפרו חטא פד
-7--7--------------- 
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 ראד .םאפ5 (19) :סאו -רד 0/5: | אד אפה קוד 00(085)
 הוד האו אפצ ד0 םסוי "

 9:0 וד 198 ו :ה5דטאא
 םיאבה םירמאמה ךחאב טחייתב 19 הרועב 5ץ9שו-ל

 - סא



 .תוצעייתהל ןביטסל יתאב

 זכרמב תונכית ץעטכ ןביטס לש "הרוירקיה
 .קר אל .רבד םשל התייה הנאידנוא לש םיבשחמה
 םיתנכתמ ףא ;ויתורישב רזעיחל יתאב נא
 "םורפו .תוכרעמ יסדנהמ .תונכיתל .הקלחמהמ
 --עהש גיבא .ותיא םוצעויתמ ויה תונכיתל םירוס
 .תא רטיפ ,עובק רכשב תונכית טנטסיסא קיס
 דבע = 12 למגב = ןביטסו .ולש טנטסיסאה
 .הז הרשמב

 עודו תנכתמ אה ןבוטט םויחש ןויצל רתומל
 .תירּבהְזתוצראב

 12.20 .הלבמ יתויה רשאכ ,הפוקת התואב
 .הנאידנא לש םיבשחמה זכרמב םויב תועש
 ,דחוימב קירבמ ותויה תורמל ,ןביטסש בל יתמש
 "עחמה זכרמב בבותסהש ידיחיה דליה היה אל
 ררקיעב ,רפסמ םידלי .הטיסרבינואה לש .םיב
 םיריכב םישנא לשו  םירוספורפ לש םינב
 .שיגרהו הז זכרמב םיבבותסמ ויה .הטיסרבינואב |

 -- םקלחו ,ליגר תונכיתב וקסע םקלח .םתיבככ וב
 = םובשחמ ישנא .לש "הקיתע תרוסמ" התואב
 .הפוקת הנווא לש בשחמ יקחשמ תונכיתב

 תא דואמ יתכרעה ןמז .ותואב יכ ינרוכז
 ,םיקפואה תבחר ,תאזה "תיאקירמאה השייח
 :אצמיהל ידוטי רפסתיב לינב םידלול חריתמה|
 .גבש הריוואה תא גופסלו םיבשחמה זכרמב|
 .םתורגבב הלא םידליל הרקי וומ .םנמא יתהמת
 יתלדחו תורחא תויעבב יתקסע ןמזה ךשמב ךא|
 .הבר הבשחמ חז אשונל שידקהל

 .לוארשיב םינוטוגר םינציו

 תתונכות לש הז אשונב קוסעל יתרזח 198 תנשב
 .סדנחמה חת ןמז ותואב .בר ץרמב םידלי ודו"לע
 .תליאב ולש תונכיתה תדבעמ תא ךורא השמ
 "לול הקיטמתמ דמלל התליחתב הדעונ הדבעמה
 .זכרמה תויהל הכפה ךכ"רחא .בשחמ תרזעב םיד
 הש ןוויכמ .תלוא ידליל רתויב לודגה תונכיתל

 יש"םשתפה |

 התואב .הנאידניא תטיסרבינואב םימדקתמל ירוטרופ לש סרוקב יתפתתשה 1970 תנש
 -יסבה הפשה - םויכ איח סיסייבט המ ,תואטיסרבינואב דחוימב ארסרופ התייה הפוקת
 עודיח) ינוטנקס רוספורפ לש ונב ,ינוטנקס ןביטס ,11 ןב דלי בשי ידיל .תונכיתל תיס

 ךושמל לדח אל ,קירבמ דליכ סרוקה ךשמב הלגתהש ,ןביטס .(החפשמה לש היגולויצוסה םוחתב

 | | ךכזרחא ; וב יתעייתסה סרוקה ךשמב יתכרעש םיטקייורפב .סרוקה יפתתשמ לכ בל תמושת תא
 ,תונכיתב השק היעבב יתלקתנש םעפ לכב ,הנאידניא תטיסרבינואב יתדובע תונש עברא ךשמב

 תונכתו תודלי

 לוט ןונמא ר'ד

 .םוחתב ראב םייצולחה .תונויסיטה דחא .היה
 ףאו .בר ץוינעב ותוא יתיווול ,םידליל .תונכיתה
 "לו תא וחלשיש ,יודידימ םיבר םירזה יתענכש
 יתש ילעב םה הלא םידלו םויה .זכרמל םחיד
 .םםיבשחמ תונכותב ןויטינ תונש

 -ית לש העפותב יתלקתנו יתבש 1982 תנשב
 ןכומ יתייה םעפה ךא ,םידלי ידוילע .תונכ
 -יתה תתודבעמ תא יתלהינ הנש חתואב .התארקל
 .תוב' דילש יעוצקמ םוקישל זכרמב םיכנל תונכ
 -לו תא ואיבח זכרמה ידבועמ חמכ .ףיייטשעול
 "מב .קחשל ףוקה תשפוחב עובק ןפואב םהיד
 .םםיונפ ויה םיבשחמהש ןמזב .זכרמבש םיבשח
 םיקתורמ הלא םידלו ויה המכ דע יתחכונ
 ךכב .קוסעל תעה העינהש יתטלחהו ,םיבשחמל
 .דותה םוחתב הנפמ לח 198? יקב .יניצר ןפואב
 רלהנתה רבכ ןמז ותואב .לארשיב םידליל תונכ
 רטסמב קר וכ םא ,םודלול בשחמ יזכרמ המכ
 ..םצמוצמ

 .תורשעל םיבר םיטרוק תרבעהב ינויסנ רואל
 .ונוש םירואאבו םינוש םיליגב םידלו לש תובר
 "ולוכוספ םינויפאמ המכ הז רמאמב זותנל הסנא
 .אשונה לש םםיגולויצוסו םייג

 .בזומ ודלי לש םינטפוא

 .םידליש ,איה ןיעל תטלובה הנושארה העפותה
 .לשו ינוניבה דמעמה לש תוחפשממ םיאב הלא
 רז .העפותל .תיטולבואב תוססובמה תובכשה
 -קוממ רעונל בשתמה יזכרמ (א) : תודחא תוביט
 .םיחתפנ ניאו .םהירונמ תביבסב .בורל םימ
 לש ה תועדומה (ב) ;חקוצמ ירוזאב ,ללכ ךרדב
 .ההובג בשחמה תובישחל םידליה לש ןחו םירוהה
 רשאמ .הובגהו ינוניבה תודמעמה ברקב רתוי
 םוסתמה ()) ;היסולכואב םירחא תודמעמב

 ,הלק םידליה ךוניחל תיפסכה הסמעמה - ופסכה
 .רתה .היסולכואה לש תוססובמה חובכשב רתוי
 .םיתנכתמה בורש איה תטלובה היינעה חעפ
 .םיסרוקה .בורב .םנמא .םיצב טה םיריעצה
 היה ןה ךא .תודחא תודלי ופתתשה יתדמילש
 .תחא תב הפתתשה םידחא םיסרוקב .טועימב
 .יכ ,תעינעמ העפות יחוז .םינב לש התיכב דבלב
 |רפסמ תא  םידמוא ילארשיה .קושב אקווד
 .קלח .ץראב םדאאה חוכמ ג/3"ב ךרעב תותנכתמה
 | איה הדובעה ; ןעוצקמב תנייטצמ ןה תותנכתמהמ
 . תיקלח .הדובעב תוניינועמה םישנל תילאידיא
 .ילכש מאמ אלא יזיפ ץמאמ וז הדובעב ןוא
 .החובג םייח תמר תרשפאמ איהש סג המו ,דבלב
 תא תופיצמ תוריעצה תורענח ןיא .ןכ םא .עודמ
 .-תמה ןאכ 1 רעונל םידעוימה תונכיתל םיסרוקה
 -לוה ןהש הארנ .יולוכיספ אלא יפסכ וגיא םוס
 .יזארכ  םיסחייתמ םניא  ןהירוה ןהו תוד
 .תודליב שוכרל חל תנתינש הלודגה :תונמדזחל
 .תונמגודה .םלוע ילואו .תונכיתה תצקמ תא
 ,םיווהמ הקיסומהו ןורטאיתבו עונלוקב קחשמה
 .ןהירוהלו תוריעצ תורענל רתוי לודג רנתא

 [-ילטנואה אלה תישולשה תטלובה העפותה
 .-הו תונכיתב םיקסועה םידליה לש החובגה 'היצנג
 | םיגשומה תנבהב םישכור םהש םיברח םיגשיה
 |:יתדובעמ חמגוד אבא .עוצקמה לש םיידוסיח
 -יחתמ קוסייב לש התוכ לובקמב יתדמול רשאכ
 ודמל ,15-22 ליגב םידלול התיכו םירגובמל םול
 \דמב קיסויבה תפש לש דוסיה יגשומ תא םידליה
 ןאצמתהל ידכ םירנובמל שרדנש ןמזהמ :תיצח
 זלוה יגשיה תא םירנובמה ואר רשאכ .וז הפשב
 \תשוחת םהמ קלח ושח ,ליבקמח סרוקב םיד
 .-ת לש ןויערח תא שוטנל וטילחהו ,תונתסובת
 ינש הרוירקכ תונכ

 אר תשיכרב םידליח לש היצננילטניאה אשונ
 .עוצקמה .א :ומצעלשכ ןיינעמ תונכיתה עוצקמ
 הילא .ךשומו יתימצע הוצקלס רצוי .אוהש ופכ



 .םנואש םישנא .םייטוגילטעא םישנא .וופוא ללגב
 ד .תוריהמב עוצקמהמ םיטלפנ םייטנגילטניא
 היצנגולטנוא ךירצ בוט תנכתמ תויחל ידכש םוש
 .דואמ יתיתורחת איה עוצקמב הריוואה .ההובג
 שו .לרוחב ןהו ראב ןה .םיבוטה םיננכתמל
 תוכזלו דואמ םיהובג םיגשיהל עיגהל תורשפא
 םג ,ללכ ךרדב .ב .םיאנ םייפסכ םילומגתב
 -ןגולטנוא יד םה םידליה תא םידמלמש םישגאה
 םניאש םידליל הבר היטפמיס חל ןיאו .םייט
 דבש .ידוסיח רפסה תיבל דוגינב .םייטנגילטניא
 ןאכ ירח .הרומל םויא הווהמ יטננילטניא דלי
 וירבחמ ןהו וירוממ ןה םיחבשלו לומנל הכוז אוה
 םםיגשיהל םיעיגס דחוימב םייטנגילטנואא םידלי :ג
 דיל םילוכי סהו .רצק ןמז ךות םיחונג םייעוצקמ
 הרכש לבקל ףאו םיניש םיטקייורפב קלח לוט
 םידבוע םה .םידלי רכשל תיסחי הובג אוחש|

 ירזועכ ;םיבשתמ  תויונחב הריכמל  םירזועכ
 .םיטקיזורפמ קלחכ םא ןיב) םיתנכתמכו הארוח
 .םיטקייורפב םידיחז םיתנכתמכ םא ןיבו םילודג
 רשעש .םורועצ .םורענב יתלקתנ רבכ .(םינטק
 .םורלוד תואמ המכ ורכתשהו חונכיתב םיטקיוורפ
 .ז םתדובע לע

 יכועח םאו יוצר םא .תועד יקוליח םימייק
 "וכי סח ותרזעבש עוצקמ םידכיל תונקחל רבדה
 .םתדובע תרומת בר ףסכ שורדל ,םידליכ ,םיל
 ושאכ .תז אשונ דומילב בר יכוניח ךרע שי .יתעדל
 .הנשל זוחא 150-130 לש היצלפניאב םייח ונא
 ראב םובשחמ דווצ תשוכר לש תולעה רשאכו
 .רענה וא דליחש יבוית חז ירח .ל"וחבש וזמ הלופכ
 םםיטרוקהמו דווצהמ קלח ןממי  יטנגילטנאה
 *בהל לכוי ףא רתזי קוחרה דיתעלו .ומצע תוחוכב
 יץראל .ףוחב .ותחפשמלו ול האנ הסנכה חיט
 .סוכס םיפיסומה ;יבשחמ ידלי" לש םירקמ םיעודי
 ףא םירקמ זוטכבו ,יתחפשמה ביצקתל רכינ|

 היצנגילטנזאהו יונכית ידומיל

 .םהירוהל לעמ הברה םירכתשמ

 -ילטנואה לע .תונכיתה ידומיל םיעיפשמ דצוכ
 ואשונב סירקחמ ריכמ ינניא 1 דליח לש היצנג
 .תוארלו תינכתה םוחת תא חתנל לוכי ינא םלוא
 .תותיפב רוזעל םייושע ולש םינוש םיניזפאמ דציכ
 הנושארה הנוכתה ,דליה לש היצננילטניאה
 .םיבשחמב :קסוע אווה רשאכ חתפל דמול דליחש
 לכ .תעדל .חכונ דליה :תיתבשחמ יתושימג איה
 .תונושמו תונוש םיכרדב ןורתפ ותוא גישהל ןתינ
 ךכ גומה ודבל אאוהש דיו רחא ןורתפ ןוא יכו
 .היעב התוא ףוקתל תלוכיה תא דליח ומצעל הנוב
 .הטילשח : תפסונ חנוכת .תונוש הייאר .תויווזמ
 .תשגרה דליל .תונקמ .תונכיתה תלוכיו בשחמב
 .תא ?ווארל תורטפאה תא יל תוקינעמ ןכו ןוחטיב
 .תשוחת תא .ותביבסב טולשל לגוסמש ימכ ימצע
 .רתוז רחואמ ליעפהל דליה לכו בשחמב הטולשה
 .היחל דיתעה םלועו) תורחא תונוכמב הטילשב ןה
 סוחחב ןהו  (סיטובורו תובשחוממ  תונוכמ
 .יתרבחה

 וה הלעמב הנושאר ותובישחש .רחא םוחת
 ההיעב חתנל דמול דליה .יגאלייטילאצאה :םורתה
 ירחא בלש התוא ףוקתלו .תיטילאנא .חניחבמ
 .םיעטק"םועטקמ תונכות תונבל דמול אוה .בלש
 דמול אאוה ןכ ומכ .תחא תומלשל םתוא ביכרהלו
 0 אא,) םייגולה םירעשה לש תונורקעה תא
 :םיוזהמ הלא תונורקע .םהב שומישה תאו (0
 .הרמוחה תתיינבל ןהו בשחמה תונכיתל ןה סיטב
 .הקיטמתמה לש תונורקעה . ןכ ומכ .בשחמה לש
 ואש .הליגרה חקוטמתמל סיסבה םה תיגולה
 .סוי םויה ייחב הב םישמהשמ

 םםודלי פרגה םוחתה וה בושח תוחפ אל

 | םיליחתמ בשחמה לש הקיפרגה תא םידמולש
 ,םיידדוש .תוניפס .םיתב חבר .תורוחמב ריוצל
 רגב שומושה .חלאב :אצויכו םיחתות .םיסוטמ
 ,רד בחרמב תואצמתה שרוד בשחמה לש הקיפ
 .תואצמתה ג .תודחולמ תוינכותב :םימעפלו ידממ
 דמול .דלוה ..ידממיבר וא .ידממ-תלת .בחרמב
 .לש תודוקפ ידו"לע ןכו צר א םירוצב שפתשהל
 .רו מאה ריצב כג שמתשהל דטול אור -- 18
 .לע תומיוסמ תויומד לש ןתעפוה ינמזב טולשל לוכ
 עקרמה

 של דליה דמול בשחמה לש הקיפרגל המודב
 לוכו אוה .קיפמ בשחמהש םילילצב םג טול
 ךופהל דא תונוש תונגנמ ןגנתש תינכות בותכל
 ןגרוא וא רתנספ ישקמל בשחמה ישקמ תא
 - חמגודל) תונוש תוינכות תומייק .ןכאו .ילמשח
 רופא 3090 3186 (רסחוק0פ תוינכותה
 רליח דמול ןתרזעב רטא (קפש-ה יבשחמ לע
 .רת שיו .דואמ תמכחותמ הרוצב הקיסומ תנכתל
 .הבוג תא = תומרג הגצהב = דליל תוארמה תוינכ
 כ :םא .גולפ ןוא .תנכות אדה םתואש :םייותה
 תו גוסל םיכשמנ תילאקייסומ הייטנ ילעב םידליש
 .קוסעלו .תועש .תבשל םילגוסמו תונכית לש
 .תונוש תוילאקיסומ תוינכות רוביחב

 .תסצות סר אל דא סזוטמ

 | < בשחמ יקחשמ לש םינוס ינש םיריכמ ונא
 יקחשמב .הבשחמ יקחשמו 'הלועני יקחשמ
 .דפתו .תויומד ךסמה לע תועזפומ םנינושח הלועפה
 לכ" תרזעב ךתוא לסחל אוה קחשמה לש ודיק
 ואצל וא .הרומש הריטמ לחיהל רא יתיחשמ
 יטקפסאה ,תרואכל .המודכו .םייאמ  ברקרודל
 .םוקחשמ ידי"לע ךא טלוב וניא ןאכ יכוניחה
 יעל דיה ןיב היצאנידרואוק חתפל רשפא הלאכ



 תיבה

 הפיח.:נט ויני 'חרב

 השענו ואוב |

 הריהמ תורכה

= 
] 

 דו 99 סטנמורטסני

 :תוגווגמ תוגכות רחבמ

 ח"הנהל תללוכ תכרעמ
 .שדוחל 5175ב

 תתכרעממ תו

 | | .םיעב םיבשחמ ןויח
 םיבשחמ ורקימ תוצינהו קוויש

 .הפיח .3ט ופי ךרד !תירבעב
 04-645822 ,863353 ןופלוט / :

 וע 09.00 -מ ףוצר םוי םוי ןורפס לבקמ בשחמ שכורה לכ
 ל תא ללוכה הכרדהו לועפז ('ג םוי ללוכ) + לל ורדהו לועפת
 .תבש יאצומב םג חותפ | 845/6-ה תפש תודוסי |

 םיעב םיבועחמ ןויח =
 56 םיבשחמ ררקימ תצפהו קוויש

 ,'םטחפה 40



 .ןייד יסא לש ןורחאה וטרסב) .תירוטומ תוזירזו
 .הרדסב באה חצונמ דציכ םיאור ,"תורגב תוניחב"
 השח תב ותב ידי"לע הז גוסמ בשחמ יקחשמ לש
 ןהנומ

 .רכינ .יכוניחה טקפסאה הבישחה יקחשמב
 = םיעודי םיקחשמ ינשב תא םיגדא .רתוי רורבו
 הלא םיקחשמב .יהעיגפילוב"רר 'ירפסמ המ שחנ
 רצוי בשחמהש רפסמה תא אוצמל קחשמה לע
 רשפא ןושארה קחשמה תא .תיארקא .הרוצב
 .תיירואתב העודיה .היגטארטסא תרזעב רותפל
 :הייצחה תייגטארטסא" םשב .תוטלתהה תלבק
 קחשמב .קחשמ ידכ ךות התוא דומלל לוכי דליה
 -טסא .לש חרוש לועפהל דליה לע "העומפילוב*
 .עברא ןב רפסמ שחנל הרטמב תויגול תוינטאר
 יגולה דצה תא דדחמ קחשמב שומישה .תורפס
 ,קפס ןוא .בל לכב וילע יץלממ ינאו ,הבשחמה לש
 וילעש רפסמה תא אוצמל דציכ דמולה דליש
 יתטיש ןפואב םיכלהמ השימחב בשחמה בשוח
 יטנגילטניא דלי אוה הלאכ םיקחשמ לש הרדסב
 .דואמ

 ףסונ החומב בטחמ
 בקע" םהש .דוסי תועוצקמ ינשב עויסמ בשחמה
 "מתמו .תולגנא ,לארשיב דימלתה לש "סליכא
 .תודוא .םילימ ריבכהל ךרוצ ןיא רשאו .הקוס

 .םלועל דלי לכ לש ותנכהב הברה םתובישח
 וצר רשא  ,םיבר טידלש .רבתסמ  .דיתעה
 ,אחרוא בגא ,וצלאנ ,םיבשחמה םוחתב םדקתהל
 השורד תיסיסב תילגנא יכ] תולגנא םמצע דמלל
 דע .הקיטמתמ תצק גו (קיסייב"ב תונכת לכל
 .םיבשחמה אשונב תורפסה בור התייח הנורחאל
 תירבעב ועיפוחש םירפסה טעמו ,דבלב תילגנאב
 ירפס בור ובתכנ רבעב ,ללכב .םירגובמל ודעונ
 קרו .דואמ תממעטמו תינכט הפשב םיבשחמה
 "גנאב -- םירפס לש םתעפוהל םידע ונא הנורחאל
 ,םיעשעשמ םגו םיאירק םג םהש - תירבעבו תיל
 ,לוכל לעמ .םיריעצ םידלול םג םקלחב םימיאתמו
 -ול ומלכ םידליה םולגמש הברה היצאוויסומה
 .ךכמ םיקיממ םהש הלודגה האנההו בשחמה ידומ
 .הארנש ,םומעושל דומיל ךיב רשקהש .ונל תוארמ
 .דנרופה דומילח תכרעמב תואיצמה ביוחמ וליאכ
 תתונחילו דומלל רטפא .תמאב הזכ רניא .תולא
 "עבו ץראב םידלי יפלא םו* םוי םיחיכומ הז תאו
 .בשחמה םע םיעגמב םלו

 .לונורסח יונורסח

 .תורמל .דבלב בשחמל ודמצנו םהידומיל תא וחנז
 רשידקי םידליהש יוצר ,בשחמה יעושעשבש ןוויגה
 .תיבלטרופס תוליעפל .תיתרבח .תוליעפל םנמזמ
 הדבועתמ םיעבונ םירחא  םיישק  .תונמאלו
 .םלוע ,יתרכזה רבכש ופכ ;אוה םיבשחמה םלועש
 ץץינועמו וב אצמתמ ואש .דלי .דואמ יתורחת
 קוקז ,הז םלועב םינושארה וידעצ תא דועצל
 תואצותה תא ןממיש ימ דל ךיא םא .הבר חכימתל
 .לוכסתב אצמיהל דליה לולע .תורקיח תוינושארה
 תא דמול דליחש דע המ ןמז רכוע .ןכ ומכ .בר
 -נובו לש ןושארה יתיבה בשחמב אאלמח שומישה
 גולגלו זוב ייוטיבל ףושח תויהל לולע אוה םיית
 .בר ןמז הז םוחתב םיקסועה ,םירחא םידלי דצמ
 תא םיאיבמ םידלי דציכ רבכ יתיאר .ונממ
 ,תינכתה תונורקע תא רהמ ספות וניאש ,סרבח

 .םידלי תורשעש ךכל המרג בשחמה לש ותע

 .המ וכב ידכל
 אאוה ,דחוימב .יכוניח נאש .דרפנ טקפסא

 | םנמז לכ תא םילבמח םירענ שי ."תינכותה תוציפ"
 | בר ןמזו בר למעב ובתכנש ,תונכות חצפל ןויסינב
 | הז תושב רבצנש עדיה ,אסיג דחמ .םירחא ידי לע
 תויחל לארשיל םרוג ראב םידלי רפסמ לצא
 ,אסיג ךדיאמ ."הנכותה תצירפ" םוחתב "המצעמ"
 הש .ןמז ותוא תא ושידקי םירענ םתוא םא
 תתנכות רוציל ןויסנל ,הנכות תצירפל םישידקמ
 תא  רוגסל םילוכי .ונייה ,תוירוקמ .תוילארשי
 ךופחלו םילגנאהו םיזאקירמאה ןיבל וניניב רעפה
 .תיתימא "הנכות תמצעמ'ל לארשי תא

 .םילוארונל 'החיזאעהלמ 'הכבוסמ דומזולמ
 תתונכיתל וחבר הכ תובישח סחיימ ינאש הביסח
 | םינש לש וכעומ רפסמ דועבש אה םידלי ברקב
 -ולונכט המצעמל לארשי תא ךופהל םחוכב היהי
 \םירשכומ םידלול שידקנש לככו ,תבשחוממ תי
 וםיבאשמה תאו היוארה בלה תמושת תא הלא
 | םידקנ ךכ .ךכל םיצוחנה םיייטרפהו םייתלשממה
 | .תובורקה םינשב םייגולונכטה תורופה תא רוצקל

 ידכמ ודמ ךבוסמ המחלמה םוחתש םשכ
 \תוישרפ .האר) דבלב םילרנג ידיב ודיקפתל
 ,רייווב םתוכבתסהו הבוקל תיאקירמאה השולפה
 ןןכ (םיאראה ראב ונתוכבתסה תשרפ ןכו םאנט
 | רבדהש המכ דע תוחפל - לארשי ידלי לש םכוניח
 ררקי השענ = םיבשחמה תכפתמל םתנכהל עגונ
 .ךוניחה תכרעמ לש הידיב וריאשהל ידכמ ךבוסמו
 וידיב יוצמ יגולונכטה ונדיתע ,דבלב תילאמרופה
 תא .םחל שידקנש יוארו ,הלא םירענו םידלו
 ויד .ךורא תווטל .הל םיקוקז םהש בלה תמושת
 ותא .וחיכוי םירענ לש ןטק רפסמש ךכב ונל
 \םהש תוריפהש ידכ .תיגולונכט הניחבמ ותלוכי
 .לש םכוניחל תושורדח תועקשהה תא וסכי וביני
 | רגתאב "רפסה סע  דומעי םאה .םידליח ראש לכ
 דדיתעל וםיבשחמה תכפתמ וינפב הבוצמש
 . .םינורתפה



 .יאדכ היה עודמ ךל רמאנ וישכע
 ב

 ןיזאגמה ול ארק ךכ = "דלונ בכוכ'
 ךוניחה תשרו .רטויפמוק רוי עדונה
 .בשחמכ ותוא הצמיא תילארטסואה
 םע דחיב היתוכרעמב ינקת
 יס.יב.יבה
 לכ תא ףטוש רבכו דקתשא דלונ
 תמאב ,השקתת רשא ריחמב ,םלועה
 !דבלב 4595 :ול ברסל השקתת

 וו
 4 ה

 יללוחמ :סולפ 26% יב"ורקימ
 תוקיפארג ;םיללכומ הקיסומ
 גצמ ;םיכומנ םגו םיהובג םידוקימב
 םילודג .םיוות 64 תונב תורוש 16 לש
 ףוצר ןורכיז ;הרוש לכל .םינטק םגו
 אלמשח תקספהב גומנ וניאש)
 יטלקו תספדמל םיללכומ םיקשמימ
 תילמשח הכמות ;ליבקמ עקשו טלפ
 ךותב תימצע-ןחבנ קיסייב ;טלוו 5
 0או-ה

 תולוגסה לכ :סולפ 32א יבדורקימ ד
 סולפ - סולפ 16א םגד לש תוניקתה
 ;ולדוגב לופכ שימש אא! ןורכיז
 םילילמת דוביעל א0%1 יאלילמת
 תספדמ ףסוה .ותוליעיב םיהדמ
 - ינאמסאטה בצה תא וליפא ילואו
 בשחממ תינהנ ךתחפשמ ךיא הארו
 ,ריבכ יתיב

 םע דיוצמ :סולפ 64%. יב-ורקימ
 ישמתשמל או לש םיתב"וליק 4
 יסופיטמ הללוסב ךמתנ ףוצר ןורכיז
 גצמ לש תללכומ תנוכתמ ;;5%
 םיוותה לכ ;תורוש 1664 םגו 0
 תוקיפארג םע ,םינטק וא/ו םילודג
 תורשפא ;תונימז .המצוע תואלמ
 לעופה .\כאו3ג ףוסמכ הלועפל
 לש רודיש תויוריהמב יתרדס חרואב
 וא תיצחמ) דואב 1200 לש וא 0
 .תפסות לש תורשפא ;(אלמ סקלפוד
 .םֶדומ

 עיצמ הילארטסואמ יבדורקימ ןויפמא צה
 :הלא תויוויסולסקא תויורשפא ךל
 תלוביקב ('ק/או יננוכל תורבחתה
 ןוילימ 150 דע םיתב ףלא 0
 .68) עבצל הבחרה תורשפא ;םיתב
 רלבמסא ,לאקסאפ תופש ;(26 + 6
 :סימגדה לכב הרמוחב ינושל-וד ;רוטידאו
 תינקת תינושל-וד תדלקמ
 ₪232 תירוט האיצי ;תיעוצקמו
 97100 ץורע
 ,טפו 686 .81ו/3 :תדדוצמ הנכות
 ראסזא ₪ /566 ,דרגוה | 65והקו
 1058 18188 ,1וטזספק 6
 .דרעקוחפ/501ו18וזט ,( סת סט הזז
 8/0 1חזה /81"6שת6 4.0"( ,7 6
 רצ טנק 5" ,2- שש חוזקו
 דדועו דועו ,אפו8זז ,ןכזמא 1יטאטז



 :תיתוכזולמ היצנגילוכנית\

 תוינלות תרכיימה תינכות

 .תוינכות ןתוא ןה הנכות אשונב הנורחאה הלמה
 ,שמתשמה תורדגה יפילע תוינכות .תורציימה
 "ומה קוסייב תינכותל המגוד אבות הז רמאמב |

 .תינכותה וגב .תופסונ תורוש וא הרוש הפיס
 םיארוקל רשפאל ידכ קוסייבב הבתכנ הרגשה
 .םהיתוינכות ךותב הז ןויעד בלשל סיליחתמ

 םייונוש ךורעל ךרוצ שי רשאכ ,ללכ ךרדב
 תתינכותה ךלחמ תא רוצעל ךירצ ,קיסייב תינכותב
 .תטיש .שדחמ התצרה ינפל .הנוכדע תא עצבלו |

 םהבש םימושייב .החונ .הניא  תאזכ  הדובע
 .שורדל ןתינ ואלו .םיבשחמ שוא ונא שמתשמה |

 .שיחמהל ידכ .תינכותה ףוגב םייוניש עצבל ונממ
 דא תרייצמש תינכות המגודל חקינ ןויערה תא |

 .ללכיךרדב .תמייוסמ היצקנופ לש םיכרע תבשחמ
 "כותה תא רצוע עמתשמהש הלאכ תוינכותב גוהנ
 תא ליכתש ךכ ,תמיוסמ הרוש הנשמ .תונ
 או .בשחל/טטרשל ץיינועמ ואוחש .היצקנופה
 .םיפצמ רנייה הרואכל .שדחמ תינכותה תא יקרמ
 תא  תינכותה ךותמ טולקל לכו בשחמהש
 .חקינ .תינכותה ףוג ךותל התוא בלשלו חיצקנופה
 תינייפוא .דואמש ,רתוי הטושפ ,תפסונ .המגוד |

 .םינותנ תופסואה תוינכותל
 .םינותנ תטילקל םילבוקמ םונפוא דנש םנשו

 ואחד תדוקפב .חחא+ סאד (ב) :זאש(וד (א)
 ררחוי הברה ג ןכלו יוויטקארטניא אוה טלקה |
 .תכמתסמ א %0"ה תדוקפ ינש דצמ ; שומישל חונ |
 .םג תראשנה ,01 תרושב יזאצמנה םינותנ לע |
 "ב ךא .התדובע תא תמייסמ תינכותהש רחאל |

 :ה לכ לש תמדקומ הזהב ךרוצ שי וכאדא תדוק |
 רנלוכי ול חיה ילמיטפואה ןורתפהש רורב .םינות
 יע .תיוויטקארטניא .הרוצב .טלקה .תא .עצבל |

 .ףנב תרושכ םירמשנ דיה םינותכה ףוסבו .זאשנ
 .תינכותה |

 רמסמב תושעיל .ןתינ ולא :תויעבל ןורתפה
 בבלטל ךתינש ןורתפב יתרזוב הז רמאמב .םיכרד
 םיבלשב .ארוק .םגש ךכ .וטמוסלפא .תינכותב

 רקול סורי

 ךותומ יתאצי ןכלו ,הז רמאמ לצנל לכוי םינושאר
 י'ע היעבה תא רותפל ונתורטפאב ךיאש החנה
 המנודב .הנוכמ תפשב הבותכה ;הרגיש תביתכ
 ידכ .ךות .תונכותה ףוסב רוש ףיסונ האבה
 .התצרה

 .בשחמה קוסייב תינכות םיבתוכ ונתנא רשאכ
 אוז. ומכ חתפמה תולמ) תודוקפה תא םגרתמ
 .106%% םיארקנש טידוקל (המודכו 26% ו
 .ות לכ לש 4961 דוק יפל םגרותמ הרושה ראש
 דיימו 5801 תבותכב הליחתמ יסייב .תינכות
 .תלבט .םינתשמה תלבט הליחתמ תינכותה רחאל
 ךכלו 102%: ירחא ובצעב הליחתמ םינתשמה
 תתפסוה ןוגכ .תינכותב יוניש םיעצבמש סעמ לכב
 .לע ןגיש ךכ .1.06%: זזומ ,הרוש ןוקית וא הרוש
 .ףיסוהל םיננוכתמ ונחנא םא וז הביסמ .תינכותה
 .שארמ גואדל שי תינכותה תצרה ידכ ךות הרוש
 אל הרוש תפסוהש ךכ 400%: תא .זיזהל
 םםוקמב רשפא) .םינתשמה תלבטמ קלח קוחמת
 .עודי ךרוא תולעב :תורתוימ תורוש ףיסוהל תאו
 406 18 תינכות האר .ןתוא ףולחהל כ'חאו
 .פצאושא אוה1ןגאיב

 ךכ עצבתי ןורכזב הרוש םושיר
 ב אדו אזאז%א 10 אשאו ואש

 האבה הרושה ליחתת הבש תבותכה רמולכ
 .תינכותה לש

 פא 6סווש ו שאז 0 נאש או/אוטטא
 כ חדזפ

 .ףיצרה רופסימב הרושה רפסימ
 .טלמיצדאסקה]

 א ודפא
 14% יפל חתפמ תולמ) הרושה םוגרת

 1 + 11: 0 הרועה םויס
 לש םיתב ינש דוע םימוסומ תינכותה םויסב

 .תונבותה ףוט הא ןמטל (השולש לכח ךס) ספא
 .תא תוליכמ 5 0)31:1) 175-176 תובותכה גוז

 .הרושה לש רופסמה םשרי וכש ןורכזב תבותכה
 לש טוקמה ןסחואמ וז תבותכב רמולכ ,האבה
 :ארקנ תויחונ םשל .לינה חמישרב ישילשה תיבה
 \תוצאומ לש רוציק) פא וז תובותכל

 | תבותכל סינכנ :ולחלכ ואוה הרגשה ךלחמ
 רפסמ לש !וא"ב ךרעה תא פא ,1ך לא
 ךכות תא סינכנ האלהו וא + 2 תבותכל .הרועה
 יתסנכה  תמרוצמה המגודבש םשכ  .הרושה
 דטאויהש 55 הדוקפה תא אא + 2 תבותכל
 ,18 אוה חלש

 .ייסנש דע ,תוא וא הדוקפ לכ יבנל עצבנ ךכ
 .תרושה לכ תא ינכהל

 | רובח וא לפכ ומכ תינובשח הלועפש רוכזל ש
 דצהל שי ןכלו הדוקפ סג אלא אז ות קר הנוא
 | .דסאאח"ה יפל הניפ

 | רותב .הרושה תא ונלביק תינכותבש ןוויכמ
 | זאו הלועמ אוה סאה וית לכ קודבל שי :ואורחמ
 | אוויל 3511 דוקמ .וכרע תא ךופהל שי
 | .םיאתמה

 ןורחא רביאכ ספא .ףיסוחל שו ןכמ רחאל
 | -| .וצא- תבותכה תא שדחמ ןכדעל זאו .הרושב
 -תת הנשי ךכל ףסונב .הרוש ונפסוהש ןוויכמ אא
 .םירפטמ .ינשל ילאמיצד רפסמ :תכפוהש הרגש
 | ךומנהו .הובגה יטיבה תא םיגציימה םיילאמיצד
 .אסקהב רפסמה לש

 רע חמוד רבד עוציבל הגוש ךרד הנשי
 ודי .תומוקמ רפסמו 5גו םע הרוש תראשה
 השדה הרושב התוא םיפולחמ יחאו שארמ
 וו 151 האר)
 תוורוקמ

 1 א
0 

 .תואלבט
 ראה החשוב קקאו ה
 רצחו 1
 - א אתוס 0 1

 3 ,(י'פועחה



 4175 + ו
 "אפוד דחש =טסד 10 פט וטא

 יה5 ם עא. שש א :';צ

 דס 9
 ה, א כ

 טסאש בא + 1

 יב

 שסאש שפ4 + 7 +
 הטחפשה = פא +

1 - 4 
 ,₪: סא הטחסשמ + 0,.1:[וסשה = אטחסשמ + 5

 סטאש 1

 6 < אט סשמ = 256 -

 < ]= בוחותב 18 ב זטאשא
 45 דחפה ךפ=
 45 דרשה דש
 32 זחשא דפש
 47 זחא שוק
 4 דחפה דשא

 א כ

 ₪ םסח - 2010: מאס

 טו
 וכ דש 1

 ד 3 תטוופבא

 ו

 ה

 םש=

 60 א

3 
5 

 למשל ןימימ הכיתכ
 .סיפדהל דציכ ,השדח היעבב ולקתנ ,ךסמה יבג לע תוירבע תויתוא סיפדמ בשחמהש ךכל ועיגה רבכ רשא ולא
 .לאמשל ןימימ
 ןימימ סיפדתש ךכ תינכתל ףרצל רשפא התוא חנשמ תינכת בתכ ,חפיחמ ןוכית דימלת אוהש ,ןייטשנילק קירא
 .לאמשל
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 הביתכ תנוכמ איה ...)*7

 רתויב המיאתמה
 !ינרדומ דרשמלש

/ 
3 

 ..רומ
 קלח איה

 תכרעממ ילרגטנא :
 םיללבה בעל =

 תע לכב לכות ,6-1 'רדרב' תינורטקלא
 וס 325% בשחמל רוביח ףיסוהל
 ףסונב תוכיא תספדמכ שמשת הנוכמה
 יפלא ךוסחל ךכבו הליגר הביתכ תנוכמל
 !!תדרפנ תספדמ תינקב םירלוד

 15 תוכיא תספדמ
 ס8ו5ש \\/ח68| הפינמ םע

]-- 

 :ביבא-לתב הגוצת םלוא
 624282 ךדרשמב סניח המגדהל ןפלט
 לסיפמא תויונחו "רדרב" ינכוס לכב גלשהל
 "לסיפמא" רשקתהל בורקה ןכוסה לע םיטרפל
 03-9225921 ת"פ ,הלרא תלרק 3 לעפא 'חר



 ,םינטקה םירפסמה דומעל עיגמ ינאש םעפ לכב
 בשחמב הרמוחה לש ינכטה טרפְמה רואית וא
 תמ וא םתוא אורקל שי דציכ עדוי ינניא יתיב
 -במ אבה רופוסה .תויסננה תוצלפמה םע תושעל
 םירפסמ םתואל םג עמשמ שי עודמ ריה
 ..םוינכט םירואיתו |

 םדרטטמאמ הארמהה ינפל ,םימיה דחאב | |
 .הליבח ודיבו סוטמל לע-לא תנחת להנמ עיגמ
 תקבדומ הליבחה לע ,םוח ריינב בטיה הזורא
 .טינרבקל .שנינ .אוה :תויביטסא .וידר ה הקתיפ
 ןה תויביטקא וידרה תודיחי :לאושו סוטמה
 רשע לופכ עבש הדוקנ שולשכ רדגומ יריק ריס
 ןהו הינשב תוימוטא תויצמרופטנרט רשע תקזחב
 0002 זא ,ירוקיורקימו ירוקיילימכ  תונמוטמ
 העומשה "..טעמ וא הברה הז יריקררקימ
 "ןומה הז עמש" ול רמא טינרבקהש תרפסמ
 הדש לש רחאה ודיצל הלהבב ותוא שריגו
 הז יריקדורקימ 0002 .תיללכ הלכשהל) .הפועתה
 \.תיביטקא וידר הניחבמ ןכוסמ אל ללכב

 הסננ חזכש "ןויזב" ינפב דומענ אלש תנמ לע
 םירפסמה לש יתימאה רשפח והמ  קודבל
 .םינטקה

 (הביחה ךושלב .5 וא) םיינכטה םיטרפמל
 יא ;בשחמל בשחמ ןיב האוושהב רשפ לכ ןיא

 שי%פוטחסה '"

 :סינטסה סירפסמה

 סתיו תושעל המ
 .ה ןושמש

 ב .תוושהל ןויסינו םמצע ינפב םידמוע םה
 .לשמל .תוארהל לולע םיטרפמה יפל קר םיבשחמ
 רבכ השענ הזו) ושאו-"המ רתוז בוט ?אפגיש
 .םיבשחמה תורבחמ קלח .(םינוחריה דחא ידי לע
 ריפה ינולעב םיטרפמה תא תונייצמ ןניא רבכ
 לש הדומעה לע גלדיש ימש ךכ ןהיבשחמ לש םוס
 האוושה עצבי םא קזני אל "םינטקה סירפסמה
 .תונוכת לש תידותמ

 יביכר תא ךירעמ ילאיצנטופה שכורה רשאכ
 רמסמ עצבמ אוה בשחמה תכרעמ לש הרמוחה
 לש םידחוימה ווכרוצ לע תוססוכמה .תוטלחה
 ולאכ םיטרפמ לעב בשחמ תריחב רמולכ .הנוקה
 -הו הנכותה לע ,תיבטימ הרוצב והותרשי רשא
 ןוא :בוש ןייצל ךירצ ןאכו .ול תודעוימה תומישמ
 .בשחמה תריחבב ,טרפמה לע קר ךמתסהל

 האוושהה תלבט הנבמ
 18 לש םיטרפמה תא אצמת םיאבה םידומעב
 .םירכמנה (5 1200 ריחמ דע) םייתיבה םיבשחמה
 .ןרציה םש תא הליכמ הנושארה הרושח .ץראב
 :םימגד ינש ונרחב 2 לפא ימאות ןיב .סנדהו

 דבעמה גוס

 :םאות ינעהו תורפסל תדרפנ תדלקמ םע דחאה
 22 לפאל ומור

 מו .תונוכתה תא תוליכמ תואבה תורושה
 עמשמ תרסח וזכ האוושה תלבטט .הלעפהה ינייפא
 תלבט םעב תארקנה תטסונ הלבט ונפטוה ןכלו
 אלמי ותוא רשא םוקמ שי וז הלבטב .הכרעה
 :םופרצמ ונא .תישיאה ותכרעה יפל ומצע שכורה
 .תא חרכהב תפקשמ הניו תבייזומ הניע המגוד
 הז ןיזגמ לש םיכרועה תעד

 -ורקימה תומש ולא לכ .(2-80 ,6502) מ'עיה םש
 .דובעל םיננכתמה ולאל קר בושח הז םש .דבעמ
 16 וא תויביט 8 הלמה לדוג .הנוכמ תפשב
 רטזא .דבעמ אוה ןושארח תיטרואית :נוויביס
 .ןיא םייתיב םיבשחמב השעמל ךא .ינשהמ רתוי
 ודול אוובי תויביטה 16 ןורתי רשא תוינכות ןיידע
 םםינורחאלו 2 םינושארל ונקנעה לולקישב ;יוטיב
 תתוזכרמה דוביעה תדיחי לש ןועשה תורידת 3
 איה הנכותה ;(ץרַה ינוילימ) םיצחְנְמב תאטבתמ
 .בשחמה לש ישעסה בצקה תא תעבוקה

 3% אוח לולכמב דבעמה לש וכרע כ'הס
1 



 אאא
| = 

 .בשתמה לש ירקיעה ןורכיזה (תליביק) חפכ לדוג
 .לדוגל .רילאא השיג הנשי שמתשמל רשא קלזו ווא
 דדע תוכיאה תודוקנ ןכלו תועמשמ הנשי ןורכיאה
 3 .32%ח דע ;תודוקנ ? .18א8 דע ;הדוקנ 1 8
 .תודוקנ 7 .6%%ו דעו ;תודוקנ 5 488 דע ;תודוקנ

 .תעבוקה איה הנוילעה הלבגמז
 .25% וה אאאו"ה לש וכרע כ'הס

 שמתשמה ךןיבש רשקה תא  הווהמ תדלקמה
 .המגודב ,תדלקמה גוסל תובישח שי ןכלו בשחמל
 האלמ םידילק תעונת םע תדלקמ גרדל ונרחב
 .תוקלח םידילק תעונתל .תודוקנ 5 הרובע תתלו
 .הדוקנ הנתינ ענמ-תדלקמל וליאו תודוקנ ? ונתינ
 .תחא

 .29% :תכרעמב תדלקמה ךרע כ'הס

 תונוכתמ |

 .תנוכתמ
 :מש עדימה תומכ תא תעבוקה איה .תורוש המכו
 .םיווש תרושב םיוות 32 דע .תינמז"וב תקפוס
 תודוקנ 61-ב ;תודוקנ 2 .50"ל 32 ןיב ;1 הדוקנ |

 .ולמת דוביעל םיאתמ) םיוות 80 ולש בשחמ

 10% :תנוכתמה לש הכרע כ'חס

 הובג דוקימב הקיפרג

 וגרוד .הובג דוקומ קפסל :תולגוסמש תוכרעמה
 תודוקנ 3 לש יברימ דוקינ ולביקו רתוי תובוטכ
 -וקנ ו  ולביק רתוי ךומנ דוקימ ןהל ולא וליאו
 .םאתהב תוד

 15% :תכרעמב דוקימה לש וכרע כיהט

 .הרושב םנשי :םיווח המכ רמולכ ,ךסמה

 עבצ
 ;קו .עבצל .תורשפא םייתיבה םיבשחמה בורל
 "וב לבקל רשפאש םיעבצה תומכ הפ הקדבנ
 .רוחבל רעפא םינוג המכמ ןכו גצמה יבג לע תינמז
 .עבצה תא

 3 םיבשחמה ולביק הלעמו םיעבצ 16 רובע
 .תודוקנ 2 .16-ל 6 ןיב .תודוקנ

 .7 הווש תכרעמב עבצה כ'הס

 ןוטילקת וכ

 הלעמ ןוטילקת ןנוכ לש רישי רוביחל עורו
 םישומישל רקיעב .בשחמה לש וכרע תא
 לולקש תודוקו המגודר וענקנ ןכלו ,םימדקתמ
 וכ נוכח תלובוק רובע
 רוקנ 2 לבוק ההובג תלוביקב ןנוכ וליאו הדוקנ
 .תוד

 7% .תכרעמב .ןנוכ לש וכרע כהס
 ןתושרל - ךמעט תא ךמצעב רדנה
 .ןוונעל תדחוימ

 ימעטל

 .תרזעב לפקיח דויצל בשחמה לש רוביחה תורשפא
 .לכ רובע ;א חירוגטקב הקדבנ םיימינפ םיקשממ
 התדוקנ 1 קשממ

 .5% תכרעמב םיקשממה ךרע כיס

 עמש
 .תמלשומ זותניס תכרעמ הנשי םיבטחמהמ קלחל
 .וזכ תכרעמ רובע תוכיא תדוקנ ולביק ולאו

 3% יעמשה תויורשפא ךרע כיהס
 תא תולעל תנמ לע ,םידחוימ םירקמב :הרעה

 רתוי ונתינ תמיוסמ הירוגטק לש ילוגסה לקשמה

 אגאו"ב  .המגודל  .םיהובגה םיכרעב  תודוקנ
 אאאו .תכרעמה ךרעפ 25%. םהינשלש .תדלקמבו
 רשאמ תוכיא תודוקנ רתוי ןתי תוהובגה תומרב
 .הרובגה המרב תדלקמ

 תוצלמהו םוכיס
 תרוקה .ךילע רנלש :ומגודבו הז עדומב דיוצמ
 .רוחאב בשחמו בשחמ לכ לש תונוכתה תא ללקשל
 דדוקינ ךת .המיאתמה הדומעה תא אלמלו םיא
 .רשאכ .םיבשחמה ןיבש םילדבהה רובע (לולקש)
 לש ךרעה תודוקנב .בשחמה ריחמ הא קלחת
 .קר וז .ךרע תדוקנ רובע םלשמ התא המכ לבקת
 :הלחתהה

 ינכטה טרפמל .םימעפ רפסמ רבכ ןיוצע יפכ
 | .בטזמה .תוכואא לע הנטק העפשה קר

 תנומת תוכיא ,הנבמ ווגכ .תופטונ הונוכת
 .לכ .קיסייבו תנכוח ,דועוה .הכירעה תכרעמ גצמה
 .נכטח טרפמהמ תובושח תוחפ אל תונוכת ולא
 ןתוא םג תחקל שי ;טרפימב תואטבתמ ןניא ךא
 .ןובשחב

 הנומת לבקל ךל רוזעז בורקמ יטבמ רודמה
 וכז .ןוטבלו .םיבשחמה תוכיא לע .תמלשומ
 תוינוכמ ןיב תוכיאה לדבה :וז היגולאנא בטיח
 | ישרפה י'ע .תוצרחנ עבקיתל לוכי וניא םיעסונ
 | קיטס .היחמ/םירוניליצ :לשמל .וללה .םיסחיח
 .םיבוליהה 'טמ/קלר תדוגממ מנ .לקשמ/ענמ
 | נודירג םיינכט םיטרפמ יפ לע אמ ריחמ/לקשמ
 ,לע הלוע (לשמל) יקאאלידואָק יכ 'חיכוהל" לקנ
 ,ךא = (המגודל :םיעוציב/תולע סחי) טיור סלוה
 |הקומע הנומת לבקתו ,יניצר .חחמומ לכ לאש
 .רתוי הנוכנו רתוי

 רשאמ רתוי ןניא ולא .תואלבטנ םג ךכ
 | ךפטכ תא בטיה לצנתש ידכו .ןיינעתמל סג ךירדמ
 .טוטפ .ךולע ישיא בשחמב העקשה םעל ישיאה
 .ףילחת ןיא .קימעהל
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 "עבו תוריהזב ריחמל סחייתה .רחא וא הז בשחט תיינקל הצלסהכ וא ךירדמכ וז הלבשב שמתשהל ןוא .ובג וגיא בשחמ תריחבב ינכטה טרפמה לש ילונסה לקשמהו רחאמ : תררעה
 ,תונחל תונחמ הנתשי תטבלו תעל-תעמ דרי דעפא ;תונדו
 .תווכזה לכ  .היהשה ה  ?תורידת ת 0 ;5%)41 = ;תדרפנ תורפט תודלקמ םע 1! לפא םאות (%-א) 21 לפא םאות 6 ;(תיטיסבה תכרעטב לולכ) ש= =
 . .תינכט תכרעמ .ישיאה בשחמה ןיונמלו ט'עב תוקפה סיבשחמו םישנאל תורומש

 5 יל'\פשחסה



 .תז דבוכמ

 .בּוט ןויער אוח סימושוי ללוחמ
 תתוינכות הברה ושעש סיסונמ םיתנכות ומק

 .ותה לכל ףתושמ חמ סמצע תא ולאו סושיי
 ,םיגצמ תיינב םיעצבמ ןלוכב 1 חלאח :תוינכ
 אלש עודמ .סיצבקב .םנוגרואו םינותנ תטולק
 לכו שמתשמה בש וזכ תוללכ תינכות השעו
 .תרוצ .םהייונוכ ,םינותנה תרוצ תא .רידנהל
 1...וכו ךסמה לע םתעפוה |

 !ףסכ הברה .ושעש) םיסונמ םירחוס ומק
 .םישנאל רוכמלמ רתוי בוט חמ' :םמצע א ולאשו
 -רת םג .בגא) '?לכח ךרובע השעתש תינכותה תא
 ךרובע .תעצבמה תינכות איה רלבמסא תינכ
 .בופכל ךוזא ומכ םיפי תומשב הז תא ופטע(-. לכח
 דואט .ג3א (0הס רא זכות וויל ילב תוינכוח
 ךכו (םעמ יז\ שומר הנורחאאה יתינכותה ,ןיעכ]
 .םימושייה יללוחמ סלועל ואב

 ררתו םיבוט שי = םושייה ,בוט היח - ןויעוה
 עורגה קלחה הז = היעטההתוחפ םיבוט שיו
 .ךיינעבש

 .רסרפב (א :סירושימ רפטמב תמייק חיעוטהה
 .לשו יתרכזחש וז ןוגכ תובתכב (ב) ;תועטמ תומ
 1 הבהלתהו םירפס וארקש םירחא .םיכר
 רתוא תומשגתהל םיכזמש .םישנאח לש העדותב
 .ךרובע בתוכש ,ךלש בשחמה לע ,נושדב עדמ רופיס
 .תא לואשל ולב םג קוקז התא ןהל תוינכותה תא
 .ךתעד

 ךועמ 'אוה תיב יכ בשחש שיאה

 .תפש םתס אלו .תונכת תפש אוה םימושייה ללוחמ
 'הפ6 (םימועיי ללוחמ 'הזיא יולת) אלא תונכת

 ה

 יה םימושייה ללוחמ תא שוכרל

 החסונב רופיס םש היה .םימושייה יללוחמל ללה ריש ילש םיביבח םיתימע 2 ורש 3 'סמ ןויליג
 רל ונצעיו ונחנא ונאבש דע ,עורג רצומ לבייק זאו םישדוח המכ הכיח ,הנכות ןימזה ילארשי רמ"

 ךות ... היצקילפאה תא ומצעב בותכל םייס אוה עובש ךות ;עודי
 תא וא ותוא לוטקל ינוצרב ןיאו ביבחו םימת אוה רופיסה *... םילילמת דבעמ בותכל םייס םייעובש
 אאשונ לע רוביד ביחרחל ךרוצ שח ינא ,םינוש םינוויכמ הנכות תדובע ריכמש ימכ ,ןפוא לכב .ויבתוכ

 :\רקימה רות וא ורקימה רוט

 1תיפוסה הנכותה סימושי ללוחמ

 ץינרוק ינור

 ךמז .חקול .קיסייבמ .תוחפ א .הגמ ןוכבוטמ
 .םג .שרדנכ ולועמהלו םימושייה ללוחמ תא דומלל
 ךשסנ ךל ןיא םא ,וז הדבכ ןמז תעקשח רחאל
 .עלקיחל .לולע התא תונכתבו .םינותנ יסיסבב
 ןמזה .תימעכידח השענש רבד לכ .תורצל
 דהו בר אוה יעוצקמ וניאש דא ידי לע עקשויש
 .םונפומ םימושויח יללוחמ .עורג תויהל לולע רצות
 .יעוצקמדאלח שמתשמל רקיעב

 דדחא םוי :רפסל בייח ינאש רופוט יל ריכזמ חז
 .הצור רנו שאח .םידב רחוס .שיא ונילא עיגמ
 .רבכ ואוח זחנכותו .לוז בשחמ שפחמ וה ,וועי*
 .המ לכ ורובע השעתש הנכות שיש אצמו רריב
 .תוב" רכט" הז חמ עדי אל שיאה .ךירצ אוהש
 דו אל וליפא אוה .םירג וב םוקמ חיח ורובע
 3 :תושק ויה ןהו ;הנכותחמ ויתושורד תא רידגהל
 רדחוימ הנכות לולכמ םע ,םינוש תומוקמב ,תוונח
 .עדו ואל ולופא שיאה .דבלב ול ינויפואה .ךבוסמו
 שהה ה שש קש

 תמש ואוח םימוטייה ללוחמ
 "רבד לכל תונכת
 ו
 רבדש חוטב היהו םימושייה ללוחמ הלוע המכ
 דדמוע אוהש (בשחמ לכ) בשחמהמ קלזוכ עיגמ הזכ
 .שוכרל

 נא הז תאו) הזה םוחתב הדובעהט קלה הז
 -וקל בור .(םדוק ורכזוחש יתימעל רקיעב רפסמ
 ההנכותה תא םיכירצ םניאש .הנכותה .תוח
 .םיעדוי םניא .עפשב קושב תמייקה ,תידרדנטטה
 .םהמ 'בולחל" ךירצ .םחיכרוצ תא קיודמב רידגתל

 -רטעא דואמ םתיא דובעל ךירצ .עדימה תא
 .המו ורמא אלש המ םג ןיבהל תוסנלו תווויטקא
 לע (םינותנ טייסב ואל הזו) םיכורצ תמאב םהש
 .םיקוקז ה ול רצומח תא ולבקז תמאבש תנמ

 בוטה םימושייה ללוחמ תא הזכ חוקלל ןת
 םירבשהה סע ,תירבעב תורפס םע ,רתויב
 ,ללוחמ הזכ שי הפיא) רתויב םיחצהו םירורבה
 .םגו הדובעל חונו קיפטמ םכח היחיש םימושיי
 בל טרפ ,הזמ אצי אל רבדו - םישפשפמ תפונמ
 ןיב .רוכונתו רעפה תקמעהו ףסכו ןמז ובז
 .ול רוזעל הית יושעש .בשתמה ןיבל שמתשמה

 םימושייח יללוחמ ןיב לדבהה
 םושא תוינכותו

 .תונכות חברהו דאמ בושח ביכרמ איה תוריהמ
 בגא| רהמ ביגהל ןתלוכי רטוזו ללגב ולשכנ
 ךלש תינכותה המכ םינדתל איה העודי המכוח
 \..תומושר 5 ךלש םינותנה סיסבב שישכ חריהמ
 .םינותנה סיסבשכ םג רחמ ביגת תינכותהש ךירצ
 .הבוגת דךירצ ךלש חוקלת םא ..ךירצשכו םוצע אוח
 .א לע םיניוממ םיכתח שקבמ אוה רשאכ הריהמ
 :טאל עצבתחל םילוכי יאלמ ימוכס לבא יו ב
 .תונכותב יא .ךכ הז תוא ול תל ביזח התא ,רתוי

 אל םימושייה ללוחמב .השירדה יפל בתוכ התא
 "מש אלא ולאכ תושירדב בשחתהל השקש קר
 \תוחפל ,רוכמ ינאש ולא) םבורב םימושייה יללוח
 .קיטייבב םיבותכה ולא דחוימב ,םייטיא םה

 .רשאכ -- רוי יתרכזה םא :תואמנוד דוע ילוא
 :אוה 'גרו 'ב :א תודש יפל ןיוממ ךתח הצור תוקלח
 :(םלוכב זאל) םימושווה ללוחמב תאז לבקל לוכי



 .הסנכהב םא !םיימשמ תכמ -- יטיא היהי הז לבא
 א ,תיטיא הסנכהה ץאש וממה סינותנה סיטבל
 | אז תמועל .ותספדח תארקל ןוימה עוציב תעב
 .תועמשמ טעמכ ןיאש אוצמל לוכי התא ןתינכותכ
 לכ תא טעמכ עבוק 'א כ) 'ג"ו 'ב יפ לע ךוימל
 .קר אלא כ"ו 'ב יפל חסנכהב ןיימלואל זאו (רדסה
 .הספרזוב

 .תא ריכמש ןתינכותכ .התא :תפסונ .המגוד
 ששב שאי לדומנ> הש ושיר בה שש

 וםיבושחה םיביכרמה דחא
 "יוביגה ואוה לוירחסמה הנכותב

 םג רחמ ביגת תינכותהש ךורצ"
 *לודג םםינותנה סיסבשכ
 ה שב קורע
 תומישר םיבשחמה ןורכזב םושל לוכי .תושירדה
 .הדובעל עינהל ךכו .תורשוקמ תומישרו םינווכמ
 -ושייה ללוחמ הנובש םינותנה סיסב .רתוי תריחומ
 .נאוונב קדקדל לוכי ונניא אוח - יללכ אוה םימ

 ושיח תא סישועש הלאה םיט
 טיא

 ענמ כמ

 .סופתל יושע םוקמ חמכ ואוה ףסונ בושח רטמרפ
 .התוחפ תדימבו) ןוטילקת/יטילקתב ךלש סושייה
 .םוקמ המכל - טיב 16 יבשחמב קרו תוובישח לש
 .ללגב ,םימושייה ללוחמ .(תינכותה הקוקז ןורכזב
 .תינבותמ םוקמ רתוי סופתק לולע ,ולש :תויללכה
 עצבלו םירטמרפב .בשחתהל תעדויש תימושיי
 .תיהי ןהבש תונכות תומייק .םיכרעו תודש םוצמצ
 .ךרואב תודש םישרדנ רשאכ דחוימב םוצע רעפה
 .טירפ לכל רשאכ .םיטירפ בוק :המגוד .חנתשמ
 .סופתל תויושע תורעהה רשאכ .תורעה ךיישל שי
 |+ .םיוות 900*ל 0 ןיב

 / יש"4שהסה +



 א ,תובוגת רורגי הזה רמאמהש חינמ ינא
 -11 םע דבע ונלש הנכותה תיב :ענמ תכמ זיא ילוא
 .עדוי נא ןתינכותכ ברח ינווסנ לכ םע 8.85
 דחאכ .רדגוהש) הזה םימושויה ללוחמב ךיא
 שמ תודש הליעי הרוצב םירצוי (םלועב םיבוטחמ
 ךרד ואצמ ונתא םידבועש םינתינכות .םינת
 .לועי היה ןורתפהש רפסל לבא .היעבה תא ףוקתל
 וונוכסח זריחמ ובוטו

 תירחטמ הנכותב םיבושחה :םיבזכרמה דחא
 .םנוא .תוחוקלה בורש רחאמ ,בגא) .יובזגה אוח
 .םינתונכותה דצמ תמייזטמ היטנ שי הזב םיניבמ
 עצבת םושיח תינכותש תנמ לע (..וריכזהל אל |

 .הווש - םיכרצו תורדגה הברה שי הזלו) בוט יוביג
 .תרוצ תא .בטיה רוכהל ןתינכותה לע ,(רמאמ
 רריכמ יואש םימושוזה יללותמב .תיופצה הדובעה
 1י!!> הלעפהה תכרעמב .ש* .רכזומ רעיא יוביג
 רנתוא .רוטפו 1717 שמתשה" (הקתעה תינכותו
 .ףמוימדאלח חוקלב תוכשחתהה ןכיה *היעבהמ
 ב

 וו ןתינכות וניא הנכותה חוסל"

 "ועוצקמ ואל
5 
 .-חיש םיעצבמ דציכ !םלונוזחה הנגהה יעצמא ןכיה
 .סיסבשכ .הקתעהה תא םיעצבמ ללכב ךיא זרוז
 לע הלוע ניאו טילקתב אצמנ לודגה םינותנה
 םינושמג"םינוטילקת

 לעוצקמ יוביג

 ,םכיתושירדל םיאתי יאדוב

 דל
 יששהסה |

 ישא .תצק אוהש .ונלש חוקלה תאז לכבש תוננ |

 ?רבכ תרקב םאה

 גח יברעו ישיש זמיב ,10.00-19.00 תועשב עובשה לכ חותפ

 .ומצעל הנק .דומללו רובהל טוהלו הצורו םיבשחמ
 הנב ףוסבלו ,הסינו דמכו בשיו םימושיי ללוחמ
 דבועו דקפתמ םושייהש םג חיננ ;םושיי ומצעל
 הצרי תוקל רתוא .הנש דועבש חיננ .תואיכ
 .חקול אוה זהא .היעב ןיא ,הנכותה תא ביחרהל
 תועש ךות ומצעל ןיכמו :םימושייה ללוחמ תא
 יוניש רפסמ

 :אל הזו ןתינכות ונניא חוקל ותוא יכ אלו אל
 (סייניש אפרמ וא) אפור ,םידב רחוס אוה .ועוצקמ
 םא וליפא .רלש עוצקמה הז ותוא ןוינעמש המו
 | ול ןיא .ומצעל הנכות הנבו תימעפ"דח ץמאתה
5 

 | הנכותה תוחוקלמ בולחל ךירצ

 | ורמא אלש המ ןיבחל עדימה תא
 "םיצור תמאב םחט המו
 3 ה ב ומ
 יש עדוי .ינא .דעיידעל ךכב ךושמתל .הנווכ
 הלאשה תא .לאשוו ךוחמב ביניש ימ ןאכ
 | הנכות שכור היה םא םג לבא ,ןכ' :תיטסאקרסה
 ךוכנ אל .יעוצקמ יוביג ול חיה אל .תנכות תיבמ
 | סינכומ םאו ,יממו חנכותה תא םישכור ךיא יולת
 .אל וא תוירחא תרומת םלשל

 .םיחטבומ םיינמז .תונורתפ

 -ושיול בוט אוה .ביבח רבד וה םימושיי ללוחמ
 .דנב עקר ול שיש שיאל ןיוצמ וה .םיטושפ םימ
 :אל םינותנ סיסב" ןימ ורובע ןוכהל הצורו םיבשח
 .קסעתהל ןוצרו תונלבסו ןמז ול שי םגו "ךבוסמ
 .הז אשונב

 דצכנ קלח וספתי יאדווב םימושיי יללוחמ
 .םיבשחמה לש םיאבה תורודה דחאב .דיתעב רתוי
 נאו הרידא תוריהמו יופוסניא" ןורכז םע ואוביש
 ..גס'ופ ממול ןווכתמ אל

 דדחאב = םיביהלמ תוחפו "םיינמז" תונורתפ
 . .םיבורקה תונוילגח

 = לש הגוצתה תומלואב

 סרוקל המשרה תחתפנ
 םירגובמל םיבשחמ תונכת
 10-17 יאליגל סרוקל המשרהה תכשמנ
 תונכתב עדי ירסחל םידעוימ םיגוחה

 84510 תפש תודוסי דומילו

 - """ דתורד-ןתרגנל
 ח"עב ןוכימ יתורשל הרבח

 המוק 62 דוטית ןרק 'חר קילאיב .ק -

 םיבשחמלנ
 םיירחסהו םישיא

 םיאליגה לכל םייתיב םיבשחמ רחבמ .?99/0'0/ 1
 םיטנדוטסו םידימלתל סיב יבשחמו

 ונלש טיירחסמה םיבשחמה דחא .:ל/7/00/ סי

 .בשחמה הרכהל יללכ עדי קפסל םידעונו

 עב םינשחת 04-7071012 :לט (טקרמרפוסה ןינב) 'א 7 ה

 ד



 וםיציפזמ



 ם םםסםסםםפפ

% 

 | | [₪5/00אומ ירצומ תא שורד

 ויגו רוח רוז
 :קוושו אובי

 39סל5 = 29 הירומ ךש  :הפיח |
 .04-808399 .תויונחל קווש = 04-92039 .לט |

 םירזיבא

 תונכתל רזע ילכ

 רובד ללוחמ

 אוסזאא 0

 דו!
 תילאדיאה בשחמה תפש
 .ךרה ליגב םידליל

 עו 20 ,א רודומקב שומטל רעוימ

 ךלש םיבשחמה תונחב

4 
 ה

 ,א"ת רטנס ףוגנזיד |
 .הנימי ריבשמה לעמ המק
 2288348 .לט)

 ב'הוא תרצותמ יעוצקמ יתיב בשחמ עד ₪
 םיבשחמ יגוס לכ ₪

 .קסעלו תיבל םוושזא
 6 - רעו - ידלב ₪

 (ו רנו
 תוירחא הנש
 דויצ לש לודג רחבמ
 .הנכותו יפקיה

 .תוספדמ .םירוטינומ ₪
 הבחרה יסיטרכ ,רוא טע
 ..דועו

 םיבשחמ ב.א
 תריכמו דומילל זכרמ

 םיישיא םינשחמ
 בשחמה תפש דומילל םיסרוק

 צ"החאו רקובב
 סיבשחמ יאסדנהו םיכמסומ סירומ לוהינב

 ץועיי - הריכמ - הגוצת
 םיישיא םיבשחמ תיינקב
 860493 .לט - םי"תב ,37 דלישטור

= 
 מ"עב םיבשחמ
 612014 א"ת 134 יבגלא

 מבי הנכות תוכרעמ חותפ *
8 078/34 

 תכרעמב הקוזחתו הכימת *
 אגקו05 תיתישעת
 רכמ רכשב עויס *

 | -- - ומ



 תאוושה

 תכרעמ ןוחבל לכו) םתרועבש "דוסיה-ינבא' םהמ ,ןכבו
 ןוחבל לכות ןתועצמאבש רפסמ תודוקנ יתוכיר ינויסנו
 .ךרפס-תיב רובע תכרעמה לע התמאתה תדימ תא

 .הדוקנ לכל יסחיה לקשמה תא קינעי ךנחמ ,לחנמ לכ
 רכזיה אנא .ויכרצו וילוקישל םאתהב :תוטלחהל עיניו
 .םימדוקה ירמאמב

 ךוזגמה לכ .בשחמ"ורקמ תוכרעמ תאוושה לע בתכנ תובר
 ינאש תודוקנב .ויטביה לכ לע אאשונב קסוע השעמל המ
 .תוכוניחה תכרעמה תא םונייפאמה לע שגד םישא ןייצא

 והבלב תא הדמע םע דובעל ןתימ סאה 2
 יסמ תועיצמ ךוניחה"הדשב תולעופה תוכרעמה ןמ קלח

 הדמע הצורש ןטק סייב .32 וא 6 ,8 :תודמע לש עובק
 הזו .תוכרעמל ףרטצהל לוכי וניא תודמע שולש וא תחא
 תודמע םע הדובע תרשפאמה ו איה הבוט הרבח .ןורסח
 ט"היב לש יוברוצה ולדוג פל

 דטמתשהל ןתונ ינוציח ןוהכיז האב
 לכב שמתשהל תרשפאמה וז איה השימג .תכרעמ

 ,חישק .טרטו תת ,םינוטילקת וכ :ןורכזח יעצמא

 | ךוניחב בושחימב םיטלייורפ
 'ב קלח

 תוזח יבג

0-5 
 תב ןוינכטה רגוב גני .תוזח יבג
 .רות חותיפב החמתה לוהינו היישע
 דדבע .ל"וחבו לארשיב תויכוניח תונכ
 -ומולה היזיוולטב תונורחאה סינשב
 -יסח רפכב םיבשחמה זכרמבו תיד

 .תא חפיטו םזי .הגה .םלח .םיד
 .-וממה הדמולה טקייורפ ,ח"ופת

 .הצרמ .הנידמה יבחרב לעופה תבשח |
 .להגמו ךוניחב בושחימ לע הימדקאב
 .ךתתשמ .הפוחב םיבשחמ רמות תא

 .הז ןיזנמב עובק

 השק .ןורתי הווהמ יזכרמ טילקת םיעודי םיאנתבש תורמל
 .שוכרל לוכיו תויפסכ תויעבב טבלתמה סייבל ותוא עיצחל
 .דבלב תוטעמ תודמע

 תוכרעמ 3 .סייבל ועצוי םא עוושמ זובזב הז היהי
 | ררקימה תולע ומכ ותולעש יזכרמ טילקת םע בשחמ-ורקָמ
 .םמצע םיבשחמ

 וראלודומ דויצה סאה ב
 .ט'חוב יכרוצ יפל תדמתמ חבחרהל ןתינ וניאש דויצ

 יסמ ,ןורכיז תבחרה :לע שגד םישל יוצר .ללכ ץלמומ וניא
 ,לוק תוכרעמ ,תוספדמ :ןווגמ יפקיה דויצ רוביח .תודמע
 .םוניוות .ואידיו/טילקת

 דהקיפאהג שי |
 דנחו תויקחה רשפאמח יפארג גצמש גילפד ןאמ תיל

 ןמ קלחב .ךועיח תווכרעמל חרכה אוה תויפארג תושפ
 ּחתּפ ףא םידחא ;וז תיחרכה חנוכת םילטבמ תוכרעמה
 .ךרוצ ץץא עודמ "היגולואידיא"

 ףמצ ם) מ ם
 .עבצש ןעוטש ימ לכ .הקופרג יבגל םדוק ףיעס האר אנ

 וה חמ עדוי וניא רתוימ אוה תובשחוממ הדימל תוכרעמל

 5 * %שהפה



 י/יבטחסה

 'אוח וינועיט שושיאל היפוזוליפ חתפמ ;אוה רשאכו וחס
 .תונימאהו תויוויטקייבואה לש קדה לובגה תא רבוע

 ותומאות התיה ב
 הוניחב ויה תומייקה תוכרעמה תיברמב ,ירעצל

 :תוקלצ" רזתוה ינשל דחא רושכמ גוסמ הרבחה לש רבעמה
 השיפכ הנכותה תרבעה הרשפיא אל הרבחה .רפסה"יתבב
 .עצבל הנכותה יחתפמ תא אופא הצליאו שדחל ןשי םגדמ
 .תכרעמל הנכותה לש שדחמ חתפל וליפא וא הרקי הבסה
 .השדחה

 .תומאות ' ע רמוש בשחמ"ורקימ לש דבלב דחא גוס
 -רעמב ןהו הרמוחב ןה ,וחתונש םינווגימה לכ ןיב תטלחומ
 .ורפתשהש .הלעפהה תוכ

 אלל "ץורל" תוכושממ םינש שמח ינפל ובתכנש תוינכות
 .שדחה גוסה ןמ םירישכמב םג תויעב

 רובס ינניא ,םיאות תכרעמב החתופש הסיפתל דונינב

 .ילארשיה הרומה רובע ןכומ "תודמול קנב" חתפל ןתינש
 ושיש חמ הז" = ול רמולו

 יכרעמ תא .בותכל הדשב הרומל רשפאל םיבייח
 אתתיכ תמר התמרל םאתהב ולש םיבשחוממה רועישה
 .ורושוכו ונולובי

 .ליעל רומאה א עצבל "ילכ' הרומל תתל תבייח הרבחה
 || הטושפ היהת וז הפשע לככ ;'םירבחמה תפש" אוה הז ילכ
 .ביטות ךכ ,רתוי םילועמ םיעוציב רשפאתש לכו ,הלעפהל
 .ךוניחה תכרעמ םע

 .הפש חותיפ .יתעדל .תורבע ואהתש יואר וז הפש בגא
 למומ וניא תילגנאב םילמ םיעברא .םישולש הליכמה
 יבגל רבדה ןוכנ רקיעבו ,תילארשיה ךוניחח תכרעמ רובע
 .םיידוסי רפס-יתב

 רובע בוט הניא (תילגנאב םירבחמ .תפש) קוסז
 דויב םירומה תא דמלל לק רתוי .לארשיב ךוניחה תכרעמ
 .טולוופ רשאמ קיס



 .וסיתחה הביוטזוה רזנמ תא םג "תפקותז הרבחה םאה 2
 -רות לע ועמש .ןוכיתחמו םייניבה תוביטחמ ,רפס"ותב

 .תוינכות .םולכ קודבל וחרט אל םה ךא .תומויוסמ תוינכ
 .-ךהיאליגל םג תודעוימ הלא |
 -וסו רפסייתבל תודעוימ תומייקה תוכרעמה תיברמ | |
 (תומיוסמ תורבחב ילוא וא) תומיוסמ תוכרעמב יוסייר |

 .ויע .הרבחב החתופש הביוה הדומולה תוומכ תא םימסרפמ
 .ךה הרבחה תרבדמ ןהילע תוינכותה ןמ 90%"ש הלגמ רצק
 לש םש וא המגדה םישקבמ !םישוע המ .תותיפב תוינכות
 ולא תוינכות רבכ תולעופ םחב רפסייתב / טייב

 וליפא :אדירג סינורפסו םינולעמ תוקומע םשרתהל ןיא
 .םירדוהמו םיינועבצ םה

 .-רבש הדמולה וא רפשלו ףכדעל לכו רומה םאת וכ
 ץדהתאתש' ויזה תכרעמה אה וותוש
 חש איה השירדה .תכרעמה תחלצהל תיחרכה הנוכת יחוז
 ,םינוקית עצבל לכוי .תילמינימ הרשכה םע ,הדשב הרומ
 .תויחל .םוכירצ םינוקיתח .ותושרבש תודמולב. םירופיש
 .םיתנכות .תרזעב :אלו) יותוחוכבו (הרבחב אלו) ולצא
 .(הרבחב םייוצמה

 בבושחל .תועט' כ .המסרפ ,םיאות תכרעמ :המגודל
 .םיאות תכרעמ העיצמ דציכו '.הרוגס תכרעמ איה םיאותש |
 .הבושת שי א הלאשל םג !תודמול רפשלו חתפל םירומל |

 .םיתווצ םתואל .ייטי זויטמ ,הברדא" :חיטמ לש םוסרפב
 :םחב םיאשונב תודמול רוביחל ץמאמו ןמז ושידקי רשא
 יוצרה .ףקיחבו ליעי הארוה רזע שמשל בשחמה לוכי
 .עויסנ רנא .םינתינכותל םירומה תכיפח אלל תאזו .םירומל
 תכרעממ קלחל התכיפהבו התווכתתב ,הדמולה .תכירעב
 .תדימ יהמ שיחמהל םידעוימו ילש םה םישנדה) *םיאות
 .(תכרעמה לש "תוחיתפ'ח

 .והמלמ וא תלגרתומ תכרעמה סאה 2
 .םירבד ה בשחמ עויסב דומילו בשחמ תרזעב לוגרת

 .ריציצב בטיח קודבל שי (ןושארה ירמאמב רכזיה) .םינוש
 .ןח םצעב ךא המלל תורמייתמה בשחמ תוכרעמ לש ןהית
 נא ךא .בשחמ תרזעב לונרתב לוספ אצומ ינניא .תולגרתמ
 תודמלמ תוכרעמכ תולגרתמ תוכרעמ תגצהב יפוד אצומ
 וליפאו .ואידיורטילקת אלב שממתמ וניא יתעדלש רבדו |
 .תאז השוע אל יאדווב איה תאז תושעל תרמייתמ תכרעמה |

 +. תרומה תמרב
| 
 רבוכ יטסיטאטטו ילוהינ עוומ קיפהל ךקומ סאה 2
 דס'היבו הנויכה .הימלזוה תמרב .םידיזנלתה וומדקנוה

 קא בשחמל יי וולגנאב תוינכות חמכ ₪
 .ךוניחה תכרעמ רובע תוינכותל ןבומכ איה הנווכה

 .תוינכות לש רתויב הלודגה תומכה תאז הדוקנבש יל המדינ
 .לפא לש ותלחנ איה ךוניחל בשחמ

 .רוגופב ןיידע ונא ,םיצמאמה לב תורמל לארשי תנידמב
 גנא וא ב'הרא תמועל ךוניחב בשחמ תוינכות חותיפב בר
 :םילוכי .,ינוכיתה רזגמב דחוימב ,םיבר רפטריתב .היל
 .תולגנאב תובותכה תובר תוינכותב םשקובמ תא אוצמל
 ירחא) הלא תוינכותב שומישב לוספ לכ אצומ ינניא
 .תילגנאה ןושלח תמר יכ רשפא = הברדא ;(ןנומר קדביתש
 .הנידימלת לצא רפתשת

 יהוחדוטמ הלעפה יורבוה תוומייק סאה ב
 .תונתונו וז הדוקנב תואטוח תורישעו תולודג תורבח םג

 -רתב שומיש "ראתל" ידכ .םילפכושמ םידחא םיפד חוקלל
 .תובכרומו תולודג תוינכ

 רמב :ש'היב יעומיטל תופסונ :תוינכות תומייק סאה ם |
 נוטרה לחמל יתוינכות לשמל |

 .הז חטשל סנכיחל ןץינועמ ונוא ט"היב יא הנשב םא םג
 בויח אוהו תאז תושעל הצור רבכ אוה 'ב הנשבש ירה
 !תמיזק וז תינכות ךכאש אדוול

 לכו ודומלת תא .חלושה חרומ לכש ךכל ףואשל שי
 .הרשכה רחאל ומצע הוחוכב הדבעמה תא ליעפהל
 .תותוכ .תותוכה לדוג ללגב תישעמ הנזא וז תורשפא ללכ
 יא .קלח .תוחפל םיקלח "ל לצפתהל תוכירצ תולודג
 מב לנרתל סנכנ 'ב קלחו הרומה םע התיכב דומלל ךישממ
 הדבע

 .זדבעמל דחוזמ ליעפסב ךרוצ שי סאה וב
 ,םרב :הדבעמב ליעפמב ךרוצ שי תאזה תולצפתהה ללגב
 תוינכותה תא לעפתל ומצעב לכוי הרומ לכ יכ שורדל שי
 ןכו "ימשרה ליעפמיה םע עפ ידמ ףלחתהל לכויש ידכ
 .םירומה תווצמ דחא היהי ימשרה ליעפמהש

 .ותוכרעמה עפתל םידחויממ םירזבואב ךרוצ שי םאה
 -ינר תואסכו תונחלוש םע האנ התיכב ךרוצ שי בורל

 .ףאו .תואליו .ןגזמב םג ךרוצ שי תומיוסמ תוכרעמב .םול
 .ריקל ריקמ חיטש

 רתיחרמה .הקוזחת 2
 .םקזחתל ג .תבייח םירישכמה תא תקפסמה הרבחה

 .הרמוח .שוכרל .םויה םיתפתמ םיבר רפסייתב .יתעזל
 ךומנה ריחמה ללגב םינמדזמ םירחוטמו םיבשחמ תויונומ
 :אוה רפס יתבל רוחמה ביכרמ !תוריהז .תותפמה תועצההו
 ..םחבש בושחה אקוודדואלו .תולעה יביכרממ דחא קר

 דדסומב .רמוחו לק .תעל"תעמ םילקלקתמ םיבשחמ
 .םג תתל תבייח םירישכמה תא תקפסמה הרבחה .יכוניח
 ינאש הטישה וזו יתנשיבר הקוזחת הזוחל תורשא
 .רפסה יתובל םוחב הצילממ

 םוסרוס הויחנה תכרהה
 :כושמ םובשחמ תדבעמ ליעפהל לוכו נא .סייב

 ןבומכ יתנווכ .הדיל יריצ זאלב הלעפה לש הנושאר הנשב
 -רתבו וברימ ףקיחב הדבעמה תא םיליעפמש רפס-יתבל
 :אדירג קיסייבה תפש לוגרת ךרוצל קר אלו :תובר תוינכ

 .היחנה תתל תבייח םירישכמה תא תקפסמה הרבחה

2 



 .החובע ודע 'טמ

 .תיבב הרוה .ס'יב .התיכ ,הימלת .התוכ ,דומלת תמרב

 .הנכותה תא קפסמה ףוגה .הלעפהה ןפוא יבגל תיעוצקמ
 *ןזלגר לע דמוע" רפטה תיבש דע חעובק היחנה עצבל בייח
 תתניחבמ םיניניעב תויהל ךישמי סיחיבש גואדל ףא שי
 ויתיש .םינכדעמ םיסרוק תועצמאב תושדח תויוחתפתה
 .ךוניחה דרשמ תוסחב

 .טיהלב םהלש םיתורישח לכ וא נוווג הרבחה םאה
 רסקו

 תא ןתית הרבחהש אוה יתעדל יבטימה בצמה
 .הרמוחה תקוזחת ,םיסרוקה .היחנהה ,הנכותה .הרמוחה
 .אראב .טיהיבל אירב וניא תובותכ לוציפ .הנכותה תקוזחתו
 .םיתורושה לכ תא תתל ,יתעידיל ,םיפוג השולש קר םילוכז
 .םראות טקייורפ תא הליעפמה ןתיסמ :תחא השקמ וללה
 .םיבשחמ רמות :ב'ושמ טקייורפ תא חליעפמה ;טנוידא
 .תיומתו טקייורפ תא חלועממה

 דחשוע ימ - רקחמ
 לת ופלב ףונ יכ גואדל בייח הנכותה תא קפסמה ףוגה
 .םידימלתה יגשיה תא קוובי .ךוניחה דרשמ לע לבוקמה
 .ךרואלו םירדוסמ םיירקחמ םילכב .תבשחוממה תתכרעמב
 .רותה תמרב תורועקה תונקסמ קיסחל ליבשב .תאז .ןמז
 .הנכותה תא קפסמה ףוגה .דיתעל חותיפ ינוויכבו תוינכ
 .םעטב גופו יא רנוא הז .ומצע תא קודבל ייאשר צא
 .בוטה

 .התכ .דימלת תמרב
 תתומויק תומייק | דואמ תובר .תומייק אלו טעמכ
 תומויק אל | טקיוורפה תרגסמב תומיוק אל | = לש הלעפח ןויטנ םע תומיק| = .היחוש חטבומ

 | ונע כ
 הרומ לכ רומ לכ | הוומ לכ| דחוימ ליעפמ
 א / א | 7 א .תיטשו זמ

 - (םירועכמל) ראניב "םיבעתמ רמת| %
 טנא רארתאה רורב אל .םיבשחמ רמות| =
 < טנא ראניב = םירוטכמל סבץחמ רמת| <

 | לרקחמ ףוג םיוק | מ דבלמ ורקתמ ףוג םויק אל | ילמ דבלמ ,ירקחמ ףג םייק אל | ומצע סואית לש ירקחמ ףו םיוק |
 .ךועחה .מ לע תודעו .ךויחה :מ לש תודעה

 ₪ תודמע ג ו ב תחמע | תודמע 6

 ב'וטמ למס .טאות

 | .םיצוליא ןיא .םיצוליא ןיא .םוצילא ץיא | = תודמע 3ל-ב וא 16-ב ירשפא

 קסוד ב פוט ןנוכ קסוד דבלב יזכרמ קסיז
 | .הבר תושימג | דויצה ימנד יכ סא .תבר תושימג | יגוס לכ תמאתהל הבר תושימג | = ם/ .םגדה יפל תוחישק תמייק
 .תטלחומ הרוצב םימאות םניא דויצח .תירעזמ תושימג
 .הלועמ המרב תמייק |  דואמ הבוט המרב תמייק דדואמ הבוט המרב תמייק |  תוכרעמב תחטבומ ,תמייק אל
 .תמייק אל ;םישדחה םירישכמב תתושזח

 , ד גוסמ םירישכמב
 לועמ חמרב .םייק .םיטדח םיריטכמב םיוק .םיק | היהיש תטבומ יכ םא ,םייק אל
 תתמלשומ תומאות .תומאות תמוק אול .תמלסומ תומאות תתומאות תמייק
 .טולייפב היה ירוקמה שומיעה | = = ופשיכ אל יכ םא ,תומייק | - 'םירבחמ תופש" המכ תומייק .תמייק אל

 ,הדח הפש חותפב תאצמנ -סירבחמ | .תונוש תורטמל |

 רדוסו ידוס | ךוכית .הביטח .ידוסי| = תוניסנ םע .רקיעב ידוסי
 | | .ןוכיתל חאיציל

 .םתסה ןמ .החותע .התותפ | .החותפ .חרוגס תכרעמ
 תלגרתמ .תלנרתמ .תלגרתמ | .תלגרתמ

 .טרב .חתוכ ,דומלת מרב

 .תכרעמה תצסת לע ₪
 .ןתינו רפס-יתבב תוצופנ היתוכרעמש דיעהל הלוכיש הרבח
 ודרובת ,הלועפב ןתוא תוארל

 .םהיתונוכתו םמויק םיטקיורפ
 "קתו בטחמיינימב תשמתשמה ראב הקיתווה תכרעמה
 היזיוולטח דיל .ביבא תמרב הבשומ םוקמ .יזכרמ טיל
 .םרווה תכרעמ יהוז - תידומולה

 .רתחשכ .םינש 5-כ לש הלעפה ןויסינ זפת יטייורפל
 והז .לפא יבשחמ לע דבוע אה ;םידיסח רפכב וחתופ תוינב
 פומ .תושיא יתחתופ ויתוינכות בור תאו ,ילש טקויורפה
 .םיבשחמ רמות תועצמאב רפס-יתבב

 .ותה .םינש שמחכ לש הלעפה ןויסנ לדמס יטסייורמכ
 .תווצו רגנאלש םייח ידי"לע .הנומש תיירקב וחתופ תוינכ
 .תרבח ידי-לע םיצפומ ,רודומוק תרצותמ םירישכמה .וירומ
 ראניב

 רולמב .תוונכותה .םייתנשכ לעפומ ברטמ יטקייורפ
 .טקווורפה .עבש"ראב תטיסרבינואב וחתפ (ןקלח תוחפל)
 םירישכמה .רתויב לודג ףקיהב חותופו הבטה השוע
 * טנוידא תרבח תועצמאב ץפומ .יראטא תרצותמ



 הנוח
 הסוח
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 ראשה לכו

 .טנטשהה"

 בשחמה ידי לע
 ההפרטה( 6

 עונמו רסממ תלעפה



 .טרופ תיינב ונראית םימדוקה םירמאמה ינשב
 .תז טרופל םישומיש ינש ראתנ הז רמאמב .

 יהשלכ תכרעמ גותימ יהי ןושאר שומיש
 ,ינכמורטקלא ביכר אוה רסממ .רסממ תועצמאב
 .לולסה םרז תרבעה .קספמו טנגמורטקלאמ יונבה
 ותחיתפל וא ותרינסל תמרוג ,טננמורטקלאה
 רטממה תא .קספמה לש (רסממה גוסל םאתהב)
 .תאבה תיתמכסה הרוצב םיראתמ

 | ו
| 
| 

₪ 
 תתדבועה תכרעמ גותימ רשפאמ רסממב שומיש
 .תדבועה תכרעמ ידי לע הובג םרזב וא/ו חתמב
 .םיכומנ רובו חתמב

 לע תורישו םיגתממ ךיא ומצע רסממה תא םג = |
 ןוויכמ .רוטסיזנרט תועצמאב אלא .טרופה ידי
 .שידקנ ,םירוטסיזנרטב שמתשנ םימושייח ראשבש
 לעב בוכר ואוח רוטסאנרטה .םילמ רפסמ ול |
 +( טלופ ,₪) סיסב -- םהיתומשש םיקדה השלש |

 הדבועה לע ססובמ ותלועפ ןורקע .6) טלוקו
 ..טיסבב רזה לש היצקנופ אוה טלוקה םרזהש
 :אטיב ארקנה עובק םדקמ יפ לודג טלוקב סרזה
 ..ןרציה ינותנל םאתהב (₪ תואב רמאמב שמתשנ)
 ..10-8 .18 החסונב תאז תולת ראתל ןתינ

 .עאזרר אא -- םירוטסאזנרט יגוס ינש םימייק
 :האבה הרוצב םינמסמ אז רוטסיונרט

 .לא .םירזהל שי 18 םרזה תאש םיאור רויצהמ
 .רגש 16 םרזל םורגי הז םרז .רוטסיזנרטה סיסב
 .ונש םוכסל הווש היהי !פ םרזה .187מ ₪ יפ ולד
 425-1810 םימרזה

 :חאבה חרוצב םינמסמ שאז רוטסיזנרט

 .-בחמ םירזהל שי ו םרזה תאש םיאור ונא ןאכ
 -וגש 6 םרזל םורגי הז םרז ןאכ םג .האלהו טיט
 הי ןאכ םג .רויצב ראגתמה ןוויכב וצדמ 8 ופ ולד
 .םםימרזה םוכטל הווש וש

 .בוכר .תלעפה רשפאמ רוטסיזנרטב שומיש
 .רחא .בוכר ידי לע .הובג םרז ותלעפהל שרודה
 ררטממה ללילס .דבלב ךומנ םרז קפסל לגוטמה

 לגוסמש הממ .הובג םרז .ותלעפה םשל שרוח
 לילסה .רוביח .(ס טרופ) 7625373-ה קפסל
 .לש אצומה תויביסמ תוחא לא רוטסיזנרט תָרזעב
 רויצב ראותמש יפכ גותימ תא רשפאת טרופה
 אבה

 דאמ

 .אקווד הזה רוטסיזנרטב שמתשהל חרכה ןיא
 | ןוסחו .ופנ רוטסאזנרט אוהש ןוויכמ רחבנ אוה
 ,טרופה לש 0 תיביסל יגול '1* תריסמ .ידמל
 .לא וא סרז תמירזלו פס וקב חתמ תעפוהל םורגת
 5 יפ לודג 10 םרזל םורגי הז 18 סרז :רוטסיזנרטה
 :₪ס תיביסל גול "0" תריסמ .לעפוי רסממהו
 ןכו ספאל חווש היהי זמ .קס תיביסב סא"ל םורגת
 .הדוידה דיקפת .לולסה קתנתי תז בצמב .ו6
 .תורצוויה עונמל אוה לילסל ליבקמב תרבוחמה
 .וקותינ ןמזב לילסב הובג הרשומ חתמ

 .תכרעמ גותימ רשפאמ רסממב שומיש ,רומאכ
 .גותימ םיראתמ לגעמב .הובג חתמב םג תדבועה
 .בשחמה ידי לע תשרה חתמל תרבוחמה הרונמ
 .הרחא .תכרעמ לכ רבחל רשפא .הרונמ םוקמב
 .הנלעפות הלא תוכרעמ .וכו םמזמז ,וידר ומכ
 .עצבל ,תרונמה תא ליעפהל ןתינ ,אמגודל .הנכותב
 .לכל .תובכל כ'חאו םיוסמ ןמזל היהשה תאלול
 .תרחא תכרעמ רבחל ןתינ טרופב אצומ תיביס
 .-סונ םימושיי .תונוש תוכרעמ גותימ רשפאל ךכבו
 .ארוקה לש ונוימדל ריאשמ ינא הז לגעמל םיפ

 .במ .עונמ תלעפה אה או טרופל רחא וכושו+
 .-הב ההז (רשי םרז) 6 עונמ .תינורטקלא הניח
 ,רטממה לילס .םוקמב םא  .לילסל .ותוגהנת
 .םרזל 6 עונמ רבחנ ,םדוקה לגעמב ראותש
 .ץונמה תא ליעפי רוטסיזנרטה גותימש ירה .ךומנ
 :56 יעונמ .ותוא רוצעי - רוטסיזנרטה קותינ
 .תוילמשח תובכרו תוינוכמב .תולקב גישחל ןתינ
 ;אוח פייטב עונמה סג .הלאכ םיעונמ שי םידלול
 .ןוליח יקלחל תויונחב ושכרל ןתינו רשי םרז עונמ
 ..םופווטל

 ,לבוקמ ,עונמה תוריהמ לע .טולשל .ידכ
 .םוקמב .םרז לש (םיסלופ) םיקפד ידי לע וליעפחל
 -ספהב ותוא םיליעפמ ,ףיצר ןמואב ותוא ליעפהל
 :האבה הרוצב תוק

23 



| 

 רנה רח וה לי תו סב ספל |
 יחי אל וסוזהש ןמז לכ רצעי אאל עונמה .רתול| = |

 "ג" אבה רדסב השע) םיקפדה עוציב .ידמ לודג
 גול וסא ךשמל היחשה ,0 תיביסל יגול
 .הלולח רווחו וסאץ ךשמל היחשה .00 תיביטל

 .לבא .עונמה בובס ןוויכ לע םג טולטל ןתונ
 .הז לגעמ .רתוי בכרומ לגעמב ךרוצ שי ךכ םשל
 יתשל רבוחמו םירוטסיזנרט העבראמ בכרומ

5 

 .תויביס

 לע השענ (סצר ו ץאק"ה רוטסיזנרט גותימ
 עז שו טט"ב רשאכ .טיסבהמ םרז תכישמ ידי
 .ךפהמה רעש) ניו ג םירוטסיזנרטה םיגתוממ
 .שז עודב םא .(וגותימלו 03 לש סיסבב י0"-ל סרוג
 .תמירז רצונו םיקתונמ 047 0ו --ןמז ותואב יס"
 עיר םס"ל יש" תאצוה .ג"ל ימ עונמה ךרד םרז
 .ףור ו גותימלו נוזו ג קותינל םורגת .םו "ל
 ךוווכ יונוש ."ל ארמ עונמב םרז םורזי ,הז בצמב
 .בוביסח ןוויכב יונישל םרוג ,עונמה ךרד םרזה

| + 
0 = 

 5 א
 ן>כ---/וא>--ךץ 9 3 - ו

 ב
 0 | שש

 ואת כ 4 דאב |
 . שש 5 0

 :צעל סורגת ,תויביסה יתשל *ס" תאצוה .ולש
 .תאצוה .(םיקתונמ םירוטסאנרטה לכ) עונמה
 בנרטמ םרז םורזי זא יכ ,הרוסא תויביסה יתשל
 .עונמה ךרד אלו ינשל דחא רוטסיז

 :םהילאו .םיעונמ ינש .טרופל רבחל ןתינ
 ךוויכ לע טולשל ןתינש תכרעמ לבקלו .םילגלג
 ₪ .םיאבה םירמאמכ ךכ לע .התוריהמו התעונת

3 

5 - 1.03 
 0204 - 2% לוו



 ד .בועוח לכל בועחמה

 "7 םעווהומעד
 57778 ביבא-לת 8 תשורחה 'חו

 הי 20190055 00 הז

 06 ינותנ |
 אאא ןורכז 5%
 הקיפארגב תודוקנ 5
 לומטקו תולודנ תוותוא
 לולצ יללוחמ ג

 וגר 907 רוביח

 יתימאה בשחמה

.8 
 , רפס ,םיקחשמ 13 תירבע ללוכ
 . ליגר פייטל רוביחו הכרדה

 ביבא"לת .םישרומ םינכופ

 ךויפל ושאר
 הווקת חתפ

 ג ושנה ואי

 מ'יעב הנכות) םיבשחמ יסומטוק ורקימ

 .קיתוה םיבשחמה זכרמב יעוצקמו ףיקמ ץועיו תורש

 . .םיישיאה םיבשחמה יגוס לכ + .תנוונמ הירפסב הנכות תפלחה
 .הדימל תוכרעמ תרכשה + .0.םייקטיע סיבשחמ +
 .םידבוע ידעוו ךוניח תודסומל תוחנה < .םיבשחמה יגוס לכל חותיפו תורש תדבעמ +
 (ןרציה תוירחאל ףסונב) תורישו תוירחא < הדימלח יזכרמב .בשחמה תפש דומילל םיסרוק +

 .1.99/44 ישמתשמ ןודעומ < תיבבו

 412440 :לט ,43 יקצדורב ,ביבא-תמר ,זכרמ סומסוקורקימ
 320608 :לט ,60 ןמציו 'חר ,םייתעבג טומסוקורקימ ,626918 :לט ,תודבעמ סומטוקורקימ

 יש'םטחסה 8



 רובע יידמ -- תבכרומ קיסייבה תפש םאה ! םיליחתמ דומילל רתויב הבוטה הפשה ה
 .ךוניחו הקיטמיתמ תבלשמ סטזו'צסמ לש יגולונכטה ןוכמב החתופשוגול תפש 1 םידלי
 לש הירוטסיהה יהמו וגול יהמ : הנורחאה םג וא דדומילל הנושארה הפשה היהת םאה

 .תרזעב הדמולה תוחתפתה לע התעפשה אהת המו וז הפש יהמ .ריבסהל הסנמ רבחמה 1 וז הפש
 .םיבשחמה |

 תשרוי גול |

 ייטנאגלוו ריהמ ןורתיפ

 ' הפש .בשחמ ?ופש איה .לאקספ וא קיסייב מכ .ונול
 -ב ךוניחו הסיטמיתמ דמילש טרפמ רומיס י"ע האצמוה
 .םיקוסיעה ינש תא תופקשמ וז מש .ןכאו .ןוטסוב ,אווז | =

 תא ףוחדל ןיאש .ןווקיעה חנומ חפש לש הסיסבב .ולש
 תתרזעב .ולע םייעבטה דומילח יבלשל רבעמ דמולה דליח |

 .יה יפל .תונוש הדימל .תוגרדב דומלל רשפא גולה תפש
 .ןימלתה לש תיפיצפסה תלוכ

 .קיסייב ומכ המצוע תלעבו תיליע חפש תלה וגולה תפש
 .םיענמנ הב םישמתשמה םישנא ךא תרופ וא לאקספ | |

 .הפש םתעדל .הנויכב תדמלנח בשחמ"תפשכ קר התוארלמ
 .םלוג ואוח בשחמהש םיריעצה םידימלתה תא תדמלמ וז |
 .קר אלו .תושעל הפ דל רמולו וב .טולשל םילוכי םהש |
 .םוקחשמ וילע תנכתל רשפאש רקי ואדיו קחשמ |

 .תרזעב .הלש הקיפרגה ללגב רקיעב העודי ונולה תפש
 כונו לכ .תונוש תורוצ רייצל רשפא גצמה לע עופומה יבצ | |

 רויצ .רתוי תונטק הנשמ"תוינכות לש הרדוסמ היושע תי
 .הרודצורפ גה בציה תרזעב גצמה יבג לע .לשמל ,חרפ
 וה יקירט'ה .רתוי לק עצבמ חז חלע רייצל ךא .תכבוטמ
 היעבח תא .קלחל דציכ :תוגול הרוצב .בועחל דומלל
 דימלזוה חז הרקמב .עוציב"תולק הנשמ תויעבל תכבוסמה
 ל םירחא םיקלחו תרנווכ הלע ,הלע םדוק תנכתל דמול

 .םיבר םוכנחמ .תרפל דחיב ונתוא ףרצמ אאוח ס'חא .תרפה | |
 .ןוציבירלק וטרפל הריבשר הבישח לש וז ךרדש םירובס | |

 .םתויחב םינושו םיבר םיחטשב םידימכתל רוזעת
 מז ותואב ךרעב ורצונ וגולח תפשו קיסייבה תכש

 .בשחמה תלעפהל המיענו הלק המש קפסל ודעונ ךהיתשו |
 רוציל החנמה ןורקיעה היה קיסייבה תפשבש דועב ךא
 :פש רוציל ריח ןורקיעה וגולה תמשב .תודוקפ לש םומינימ
 הנושו הרורב חיהת הדוקפ לכש ךכ .תודוקפב .הרישע
 .קיסייבה !ופש תאש דועבש .התיה האצותה .התרבחמ
 גולה תפטל .תיסחי ילוז םיבשחמל ינכהל חיה רשפא
 תתוחתפתה םע .רתוי .םירקיא םילודג םיבשחמ ושר
 יג תינכותב שמתשחל יישכע רשפא .םרועזמו םיבשחמה
 .דנאאס ואש וודואר :סאאסט ,קפא ומכ םייתיב םיבשחמב
 .מבי לש םג הנורחאלו

 רוי לק וכ קיסייבמ הבוט וגולה תפשש םיבשיח םיבר

 ןייטשנא ןונמא

 .סיבשחמ בכוח אהה ןייטשפא ןונמא
 .תועיסנ הברה תשרוד וחדובע .קזתו

 .שממ ומצע אאצומ וה ןכלו ל"וחל
 .ףרטצה .הרמוחהו הנכותה ישדקמב
 .םיבשחמ זכרמל ףתושכ הנורחאב

 ..םייתעבגב הנכותו

 יש 0" רש ב 0

 סיסייכ נ

 ו

 שהו רתוי םיבר םירכד החיא ןוצבל רטפא :התוא דומלל
 .רתוי .נויתורבח"

 ומכ םייוטיב םוקמב : תובר תואמגוד ךכל ותל רשפא
 :אצמת ,קיסייבב 1/0 אחא < 66 דא (-את'ד ₪0 דוא
 א וג אס ץגטטפ דא 104. אופ אוסאח רמכ םייוטיב
 .תפשב (ז:אַָ) םישוביש תופנל רתוי לק ךכ םושמ
 .קיסיובה תפשב רשזמ וגולה

 ךמיסזו קיטייבבש דועב : תפטונ זומגוד
 דתשמ וגולב 3% % = -\ : לשמל) ךויוש לע אקווד חיכ
 גג. אדו יש" :לשמל) ₪14. וא 884 חנומב םושמ
 .אל שומישמ םרגיהל תולוכיש תובר תויועטמ םיענמנ ב'ועו
 * ןמיסב ןוכנ
 .הלעפהל :וושרדנה תוטושפח הוארוהה ןתמב תילגנאה

 .תרזעב תוארוה ריבעהל רשפא קיסייבב .תאז-ומועל
 .לאכ תויורשפא ךיא וגולבש דועב הקיזומ תנכנולו תאר
 .הנרשפאתש תודוקפ ופיטוי תאז תמועל 11 1300 1זיב)
 .ולא .תולועמ

 רו'ע ,תטשפה +2 תויעב רותפל רשפא רגולה תפשב
 -יח י'ע (חיסרוקר) בושו בוש תינכות התוא לש הוצקילפא
 .תיעבה לש רתוי :קייודמ הרדגה י'עו הנשמ"תורטמ יטופ
 ללש היפוסולופה יזא .ןורתפל ידמ השק וויארנ יערה א
 .תויעב עפחלו :ויללכה היעבחמ עגרל חוכשל איה וגולה
 .רשפא וזכ הרוצב .תוללכה היעכה ךותמ ןורתפל תולק
 .ענופה רודכ 'קחשמ"ה הרוי וב ךכוסמ קחשמ לשמל תוכתל
 ייע ךסמזו לע סיבר םייויש םילח האצותכו הרטמב
 .תיטמוטוא הירי לש הטושפה הלועפה גוונכנומ םיליחתמש
 רוב קזושמ לש רתוי חהובג המר םיננכתמו םוכישוממ כ'חאו
 .תאלח ןכו .ונוצרכ רודכה תא הרוז קחטמח

 .ללגבו הלש םישומיש נו קיסייבה ;ופשל :םוכיסב
 .רמב המוקמ תא האצמ חלש "תויביטימירפ"חו תוטשפה
 .הבר המצוע תלעב איה וגולה תפש א .םייתיבה םיבשח
 .םידליה לש םיקפואה זחא ביחרחל רעפא הנורזעבו רתוי
 רישכמכ .תשמשמ ג אוז .הקיפרגו הבישח יכרד םדמללו
 הפח .תיטטנגלא ךרדב תויעב לש ריהמ ןורתפל חוכ-בר
 . ריחזמ דיתע הל יופצו החצומ אל ןיידע

 | -ומ וננוא

 | הפשב ןוכנ אל שומישמ חענמנ וגולה תפש >
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 תאז .רקתמב םלועב ןושארה םוקמב .לארשי
 רפסמ תניחבמ 16-ה םוקמב נידמוע ונאש תורמל
 גילתלו ןיסולכואה רפסמל תיסחי ךא .וינעדמה
 רוספורפ כ ;ןושארה םוקמה תא םיטפות ונא
 דוגזא לש יתנשה סנכה .תחיתפב ךמאג לבוו
 דילש .יטמוטוא :םינותנ דוביעל תוכרעמ יחתנמ
 דרשמ דילש רוציהו הדובעה ןויריפל ןוכמה
 רש +-.םושנל רשפא .וישכע) .החוורהו הדובעה
 ירוביצה וגאה תא תולעהל חילצה חותיפהו עדמה
 .םלגה רמוח"ע דוע ורמזאב ידוהיה טקלטניאה לש
 רמוחמ קרו םירופאה םיאתה םה = ונלש ידיחיה
 .קוויש"ירב םירצומו םיכולחת קיפהל לכונ הז םלג
 :אוצובש תויתויעבה לע סנכב ורביד דוע '.םלועב
 .םדא תוכב רומח רוסחמב תדקמתמה היגולונכט
 ןוכמה ליכנמ ןוימ .לארשי  .יעוצקמ
 .םישנב .ןומט .ןורתיפהש .רמא  הדובעה
 .רתויב לודגה חוכ תפסות לאיצנטופ תווהמ

0 
 -הו הקינורטקלאה קנע יה סוינגה ןיינעבו
 םילגעמ מבי רובע רציי .ןארידת = ידוהיה ו0
 וא וביל בל אוה ספדומה לנעמה עודיכ .םיספדומ
 ינורטקלא רישכמ לכ לש ודבכ דבכ = חצרת םא
 הבייחתה מבי .בשחוממ לענ ךורש דעו בשחממ

 .םוכטב הלא םיספדומ םילגעמ ןארידתמ שוכי
 רלוד ןוילימ 8יכ לש

 יי
 וז .הנכותה ;ידוהי לכש לש םירצות ןיינעב דועו
 .םא קר ןוכנ הז .רבד לכל יתיישעת רצומכ רכות
 רצומכ רכות הנכותה ;דיתעב הטומ .רכה לעופה
 תורמל .וזככ תרכומ חנניא ןיידע ךא ,יתיישעת
 דרענש ראב הנכותה ינוב לש יצרא סנכב .תאז
 .אשונב תומדקתה לע םימאונח ורביד .ינויב

 ישי"םטחסה

 .הנורחאל הזירכח וקממורק ;הנכותה אשונב דועו
 .הפש ;א וו הנכותה תפש לש השדח הרודהמ לע
 לע תויצקילפא תביתכב בר שומיש חב חשענש
 נקחש לש רשוכה תעיבקל הנכות < .מבי יבשחמ
 -ראה ףותישב ךווטימוא-י לורבח י"ע החתומ טמחש
 לארשי יגיצנ תא עבוק רשוכה דמ .יטמחשל דוג
 .תויטרזס לוהיגל הנכות < תוימואלניבה תויורחתל
 -רפו ךונכת ורבחו ןנלפירט י'ע החתופ תוירפסו
 .אידיולט יבשחמ לע לעפת הנכותה .תווכרעמ חות

 -רפסו םירפס תוירפס להנל היהי ןתומ התרזע
 ;תושדח .םילמ תדמולה הנכות = םיטרס וי
 ההלוכיה נכות .החתיפ .תיטירבה .('\ו6 .תרבח
 ההנכותח ..ןורכזב תואצמנ ןניאש םולמ דומלל
 תירישעל דע = היצמרומניא קמצל םג הלוכי
 .ירוקמה הלדוגמ

 רש
 ושדח יטירב ישיא בשחמ .וא
 .ףראב תנכוסה הנוכסא- תרכח י"ע םיאנותע

 רודישח תוריש לש הנמזה יט לע ןנכות בשחמו
 תרכהל ימואל טקייורפמ .קלחכ (ווזא) יטירבה
 .בשחמה

; 5 
 בשחמ .לע זירכה קש רידר ידנט ,שדח בשחמ
 .רת ללוכ .קיתב רפסכ ותסופת .100 לדומ 1%
 רפס  .םיעוריא ןמוי ,םילולמת  דוביעל  חנכ
 .תרושקת םאתמ םע ףוסמו תובותכ רפס ,םינומלט
 .הגוצת תורוש 8 .םיתב ףלא 32 דע לש ןורכז .ריעז
 .לוו ילכלכה ןותעה .יטמוטוא ןגייח ,םישקמ 2
 שוקיב לע ויארוקל רפסל עדי לואנרוו יטורטט
 "מב .הרבחב ענצ רטשמ רציש המ .בשחמל םוצע

 .תלבגומ תלב תומכ לבקל רשפא יא .תורחא םיל
 עוני בשחמה לש תללוכ חרוצת רזחמ .בשחמה לש
 .רלוד 1500 -ל 1200 ןיב

 רפוס 6 תא .ריכזמה שדח וקממורק .בעחמ
 תויגולונבט ברומ י'ע הלא םימיב ץפומ .ראטס
 <710 םגדה ימשרה ומש .ץראב וקממורק חגיצנ

 גנוק"גנוהב רצוי 2 יסואג ץראב שדח בשחמ
 .ללוכ רלוד 14005 עיגי וריחמ .לארשיב .בכרויו
 דא .6 לפפאכ ותרוצתב המוד בשחמה .םיסמ
 .וריחמ תיצחממ גווחפ הלוע רומאכ

 1 -----ב
 .לש תוכרעמ 50 :םייתיבה םיבשחמה קושב גושגש
 תרבח י'ע ורכמנ ויס ינפיה ישיאה בשחמה
 ררתויב בוטה ןמיסה = תינאוביה ישיא בשחמ
 לש ינקנחה ןצמחה םא .םיקנבה"יטירפסורפל
 .הזש עמשמ ,ורקימה לע ויתופוק םע ךלוה הנידמה
 .וחראמה קנב'ד תועקשו וסנוקטירש יל עדונ .יאדכ
 תתויוטח תשר = + תוינמ תשיכר לע םירחתמ
 ב ןרוא לש ותולעבב םיישיא .םיבשחמ קווישל
 'תשר .תיבושמ ..תויונח ךיינעב דועו = .הנסלא
 .םיישוא םיבשחמ לש תיאנועמק הריכמל תויונח
 .הרבחה החקל םייתניבו תויונח 5 הנחתפת בורקב
 חטש (ללכ .ןרצנוקו בוטמ תצובק לש תופתוש)
 םש רוכמלו .גיצהל .ידכ העונה ריעב הנוצת
 .םשור רצווי אלש ידכ =שפונה רעונל םיבשחמ
 :אוה םיבשחמה ףנעש חיכוהל ידכ וליאכו העטומ
 .הקד הממד לוקב ו תונח הרגטנ ,םיפנעה לכ
 דמו הלודג תונחב לודג שער לוקב ליחתהש חמ
 ורקימ ינודעומ לע תוחטבה יאלמ םעו תרדוה
 ךפח .ןיבוט ירבד ראשו תוירפס .בשחמ ינוח
 .םיעונמוא תונחל

| 
 .קוושמ .היבמולוק לש ואשנ גס -- שדח בשחמ
 בשחמה .רלוד 3500-ב לוסזארשי תרבח י'ע ץראב
 .83 סקטויפמוק תכורעתב ץראב הנורחאל זרכוה
 מביל םאותה ושיא בשחמ אוה שדחה רצומה
 וז ,לטארשי ופורפדאו + .לוזו ונממ לק ךא ,לכב
 .תנוכמ וחתיפ .הוקת חתפמ ךירדקט בע ףותישב
 .תללוכ ,בשחמכ לעפתש הנוכמה .גוידיתע הביתכ
 .לש יסיסב .ריחמ .יאמצע ןורכזו וספדמ ףוטמ
 .רלוד 2000 תכרעמה

= 
 .ראוניב זרכוה ב"הראב (ד1) טנמורטסניא יססקט
 .ץראב .וט.וט וא -- ראב ,11 לש ישיאה בשחמה
 .דועו < ,ללמ תצובקמ (א תרבח י"ע בשחמה קוושי
 .רועישב םידספה לע עדונ רבכמ אל - דו ץץינעב
 .נשה עברב הרבחה לש 6) רלוד ןוילימ 100 לש
 .תורבחה שולשמ תחא איה 11 עודיכ .הנשה לש
 תתרוכמו  רוציב ינקירמאה  קושב  תוליבומה
 .רלוד 100070 תוחפ םריחמש םייתיב םיבשחמ

 תוינמ ירעש תליפנל .םרג .קנעה דספהה
 זוחא 22-ב םיימוי ךות קרוי וינ תסרובב הרבחה
 075 לש הדירי =- רלוד 107-ל רלוד 15775-מ
 הסרובב הרבחה לש תוינמה יווש דרי ךכב .הינמל
 .םיימויב ,רלוד דראילימ 1.2"

 םיששוח ביהראב םייתיבה םיבשחמה ףנעב
 הדיחיה הניא "טנמורטטניא סטקט' תרבח יכ



 .ףנעב תיביציה רסוח חכונ .קנע ירטפהל העלקנש |
 .םיבשחמה ינרצי ןיב הפירחה םיריחמה תורחתו
 .םיייתיבה

 הידספח יכ ררבתמ הרבחה ינותנ .חותינמ
 הלאמ םילופכ םה םייתיבה םיבשחמה יקטיעמ
 ונפל .רלוד ןווכימ 200-כל םיעיגמ הו וחודש
 ;תצחמל םיכילומ רוציימ תוסנכה ינפלו םיסימ
 .םיבשחמה תוישעתל יסיסב םלג רמוח

= 
 .קנע בשחממ = תתחא הזאאפב לדוגב ודרי הלחתהב
 הדווזמב בשחמל ורקיממ ,ורקימל יניממ .נימל
 בשחמ ףא שי םויכ] דיה ףכב בשחמ שי התעו
 רנפוה ישיאה בשחמה וספא הז רשקהבו (סיכל
 ,ם לפורט ייע ץראב קוושמה 010 ןוספא לש
 :אוה ךכבו הישעת תונוכמל רבחתהל חתעמ לוכי
 .תינוויכ וד םינותנ תרבעה רשפאמ

2 
 .תרצותמ ויבשחמה חא דחי תוקוושמ םדקו ללמ
 .תפתושמ תב הרבח ומיקח םיפוגה ינש .סשורר

==<=--. 
 .תווגולונמט ברימ - עבטה תנגהל אצוי בשחמה
 לר םיפוסמ 3 .םע רקממורק בשחמ הניקתה
 .ץינעבו =עבטה יתנגהל דורבחב הנכותו תוספדמ
 יצעויה שמתשמ ,םימיה תלעת סקייורפב עבט
 בשחמה .גויויופ וז"ב בקעי ןב רוספורפ יעדמה
 לכ תריגאל םינותנה יסיסב תנכהל םש שמשמ
 .םיבש םייוטינה רתאמ תולבקתמה תואצותה
 .תלמח

15 
 -רמ גצומכ :תושדח ןותע גצוה ,ץראב הנושארל
 .יותובה בשחמה דעו גנופה ןמ' הכורעתב .ינואיס
 ןותע גצוה ,םילשוריב לארשי ןואיסומב הכרענש
 .לש ילרגסנוא :קלחכ םיבשחמו :םיטנאא תושדחה
 .היירפסה ןמ קלח ותויהל ףסונב תאז ,הכורעתה
 .תע יבתכ הללכשו םוקמב המקוהש תיעוצקמה
 (קשוא בשחמה - הז ןוזאגמ ללוכ) םייעוצקמ
 :םיעוצעצ ייתיב םיבשתמ 50 וגצוה הכורעתב
 ןץב וגצוה ,הכורעתב .םיינורטקלא םיקחשמו
 גומש יה תרבח לש 1 וייה םיטובור רתיח
 -רדנאא תרבח לש ופוסו בלכה םע לייטו תואקשמ
 ,םדא יומד טובור = יטובו

]= 
 די תרבח .ףותישב סניא- סרטויפמוק לפא
 לארשיב התוא תגציימה מ'עב הנכותו םיבשחמ
 .םינאובי דגנכ םייטפשמ םיכילה תרדיסב וחתפ
 "ימאות" םיבשחמ לש םישכורו םיציפמ .םיקוושמ
 .סהינימל לפא

 עדו תרבח התכז רבכ הלא תולועפ תרגסמב
 יבשחמ תא הידיל לקעל טפשמה תיב רתיהב
 ירבדל .ןוטוינ יבשחמו טומסוק יבשחמ לופא
 .עדי ישא

 תא לקעל טפשמה תיב ריתה ליבקמב
 .תודסומו  םיפונ ידימ םג לינה םיבשחמה
 .לטוה ךכמ האצותכ .הלאכ םיבשחמב םיקיזחמה
 ןקבמ םויתש דגנכ לוקיע וצ ןורחאה 'ב םויב
 .תגק ימר רסמ .ץראב תולודנה תואטיסרבינואה
 ףיסוה הלא סימיב" .עדי תרבח לש קווישה לחנמ
 .תועיבתה תשגה תא הרבחה המילשמ" ,תנק רמ

 תתורבחה ראש לכ דגנכ לוקיע יווצו העינמ יווצ |

 "לארשוב הז גוסמ םירצומ תצפהב תוקסועה
 .תוינרציה תחאכ םיבשחמה ףנעב העודי לפוא

 אל םא ,םיישיא םיבשחמ לש רתויב תולודגה
 .הדסוויה זאמ סינש 6-מ תוחפ ;ןהבש הלודגה
 .תוליבומה .תורבחה 500  ןיב .הרבזוה תללכנ
 1983 תנשב הלש תוריכמה רוזחמ ףקיהו ב"הראב
 .םויכ הקיסעמ תרבחה .רלוד דראילומ לע הלעי
 תא הרכמ הלא םימיכו םידבוע 3000 לעמ
 .התרצותמ 1000000 - ח בשחמה

 .קושל הנורחאל חרדח רשא םייוקיחה תעפות
 השעמל התלגנוה לארשיב םיישיאה םיבשחמה
 הפוריא ברעמב םיפסונ םיבר  תומוקמב
 לכ עידוה .ןמדירפ .םרוי עדי ליכנמ .ביהראבו
 .דועפב המרוח דע םחליהל ירשפא דעצ לכ טוקני
 .תעגופה .לארשיב םייטריפה םיבשחמה תול
 .תרבחש תיעוצקמהו הנימאה תימדתב וירבדל
 םינשה 5 ךשמב ץראב המצעל התנב עדו
 .ירצומ תא רידחהל החילצה התוכזבו תונורחאה
 :םידעצ תרגסמב .לארשיב םיבטחמה קושב לפא
 "שמה העיבתה תשגהב עדי תרבח הלחה הלא
 .ריכבה יטפשמה הצעוי תא ץראל החלשו תיטפ
 .-רזאה .תוריכמה זכרמ לש יטפשמה ץעויה תא
 תאז לכ - םיפסונ בשחמ יחמומ ןכו .יאפו
 .ןיב ססבתהש ינכטו יטפשמ יועיב עייטל הרטמב
 .ברעמב טפשמ יתבב וקספנש םימידקת לע ראשה
 :םידחוימ םישלב הרכש ליבקמב .ב"הראו חפוריא
 .םמוע וחחוש .םייוקיח וצופמ ןיב בבס וכרע רשא
 .עוצקמ שנא .י"ע וקדבנש םיבשחמ ושכר ףאו
 הליזג .הבינג םתויה תחכוהו יפוס תומיאל
 -בה .יאצממ .םיירוקמה םירצומה לש הקתעהו
 ,'עד" ישנא  ירבדל  ,םימיהדמ ויה  םישל
 יכ םירקמה תיברמב ודוה םינושח םיקוושמה
 הקתעה" ו יתקייודמ .הבינג" :םה םירצומה
 .(טוטוצ) .\ 1/1/15 יבשחמ לש 'תמלשומ

 דרי התיה דלא םיצופמ לש תיעוצקמה םתמרז
 .התיה שומישבו בשחמב סתואצמתה .התויב הדו
 ורסמ ותוא עדימהמ רכינ .קלחו תיספא יטעמכ
 .עדו ישנא ומיעטה "העטומו העטמ היה תותוקלל
 .םג וצפוה יוקיחה יבשחמל ףסועב כ ופיסוהו
 .רפסמב .תוקתעומ תונכותו םימלוצמ לפא ירפס
 עדו תרבחל תוחוקלה תא ונניח ףא םירקימ
 .תולאשל תובושת וא ,המיאתמ הנכות תלבקל
 :אוה בשחמה ייוקיחב םיטלובה םיניימאמה דחא
 .-יחל םימתה ןכרצל יותיפ הווחמה .לזומה םריחמ
 .תנק ימר ןייצ - הלישכמ האקתפרחל סנכ
 ךךות .תותיפו רקחמב העקשה לכ רדעהב .וירבדל
 .קושב רתויב םילוזה םירמוחבו םיביכרב שומיש
 .תרקב יאשונ כ'דב טימשמה ,רצוקמ רוצי ךילחתב
 ןרציה תונימאל) .תויתוחיטב תוקידבו תוכיא
 .הרקמב תובישח לכ ןייא םיידיתע םירצומל רשאב
 ומטב קוושל הנווכ לכ ול ןוא אליממ ןכש חזכ
 תרשכהו חותיפב העקשה לכ רדעהב ;איתימאה
 תביתכ ,תוריש :תוירחא .הכרדה .הצפה תשר
 .ץיפהל לוכי קיתעמה ןרציהש רורב ,ב"ויכו תורפס
 ותוא רצומהמ רכינ ןפואב ךומנ ריתמב רצומ
 .קיתעה

 .רצומ תקוושמה הרבח לש תודרשיהה ייוכיס"
 לש תיספא .חכימתבו הדורי הכ רוצי תוכיאב
 .תנק רמ רמאו ףיסוה :לעופב ,ספא םה ןרציה
 .קושהמ הז גוסמ םיצופמ לש םתומלעה ,ותכרעהל
 וטקננ אלמלא םנ) .דבלב ןמז לש הלאש איה
 .(םייטפשמ םידעצ םדגנ

 םינכרצ םתוא לכב אופא דקמתת היעבה
 .תולקת יוכיס לעב יוקיח רצומ' ושכרש םימימת
 .עדי ישאר ומכיס ,"אבא' לכ אלל ורתונו "הובג

7 
 .תימדתב קר אל תעגופ םייוקיחה תעפות :ופיסוהו
 םיבשחמה ףנע .תימדתב .השעמל אלא לפא
 .ולוכ םוישיאה

 .םיבשחמה קוש לע םיכלוה םילרטסואה סג
 .האיצוה י'גולונכט דלרוו"ורקימ תרבח .םיישיאה
 ןנכות בשחמה .יורקימ בשחמ תא 1982 תנשב
 שמשמו .תולארטסואה ךוניחה .תכרעמ רובע
 .הילארטסואב רפסה יתב לש ינקתה בשחמכ
 .תורשפאב יוטיב תואצומ הלא "תויכוניח" תונוכת
 .חאאו ב'ק 64 דע אגא ביק 16-מ ,הבחרהה
 .םיפסונ 80% תונורכז ןה תופסונ .תויורשפא
 ,רחא .יפוקיה דויצו (םיעבצ 26) עבצ תדיחי

 .םוקווש םישפחמ .םינאוביה .רנוס" תרבח
 רבעל טבמ םע .ולארטסואה בשחמל םישדח
 יטדנהמ םיקסוע ינונבלה ילוא ףאו ירצמח קושה
 -דמלי" בורקבו בשחמה לש ימצע חותיפב חרבחה
 ראב .תירבע-תילגנא רבוד אוה םויה .תיברע

 ה
 .1119-ל באוווט"מ ולש הדובעה רדת תא וליפכה
 .לע ,תוטחי .תיטיאה הספדהה ללגב בושח רבדהו
 -ב עובק םילילמת דבעמ ול בתכנ ץראב ,ךטמה
 .תורישי קיסייבמ רבעמ רשפאמ אוהו או
 .רויק .םולולמתה דבעמ דבלמ .םילילמתה דבעמל
 .תופש ךווגמ ומכ . א0או"ב תופסונ תונכות תומ
 .ןארטרופ ,לובוק ,וגול .לאקסאפ .רלבמסא :בחר
 ,השדחה .אוסאודטא"ה תפשו אא ."(= פסול
 .תכרדהו דומילל תדעוימה

 .ףסונ ןורתי הווהמ בשחמה לש 83 -ה ןורכז
 דשכ .הללוס יוביג םע יטאטס 105 ןורכז והז
 .תוקספהב דחוימב ישומיש) בשחמה תא םירגוס
 :אלא ,א אודה ןורכזמ תינכותה תקחמנ אל (למשח
 ,םינש 5 דע וב תרמשנ

 .הכומנ היצולוזר ןהקיפרג יבצמ ינש בשרמל
 רנשב .(5124256] .ההובנ היצולוזרו .(128.48)
 -רח ןנואב הקיפרנו טסקט ברעל ןתינ .סיבצמה
 .ךסמה לע הטפדהה ,ההובגה היצולוזרב ךא .ישפ
 ךיא ןכ ומכ .םירחא םיבשחמל תיסחי תיטיא
 (קיסייבה תודוקפ ןווגמב) תידמֶמ  תוסחייתה
 .תודוקפ יתש קר תומויק .ההובגה .הקיפרגל
 דק וא תדדוב הדוקנ תרוצי = החובג הקיפרנל
 הש

 ידי לע ןקותי רבדה יכ םיחיטבמ םינאוביה
 .תופסינ תודוקפ .ללוכה .א0א ןורכז תקפסא
 :םיאתמ וה ןיא הלאה תולבגמה ללגב .הקיפרגל
 וא תכבוסמ הקיפרנ םע םיקחשמ תריציל ןיידע
 בשחמ .תרזעב ןונכית .,דומילל אלא  .חריחמ
 .םייקטע םישומישו תרושקת

 רשפאמה תנכותמ םיוות ללוחמ שי בשחמל
 תילגנא  דבלמ)  םיפסונ .םיוות 128  תונכית
 .םע 20 ביבס יונב אוה הרמוח תניחבמ (תירבעו
 אוה ןכ ומכ .6א-ל ווא ןיב ענה תא ןורכז
 .הדובע תורשפא .תיליבקמ ראיצי .אצקנק"ב דיוצמ
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 ןועגשה תא םילצנמ אל ונא
 םיריבס םיריחמב םירכומו

1 
 | וס 0 7 בושחימ ריפכב אקווד המל 2

 ב
 8 439-ב לכה

 | ב םיחמומה .תליבח לכ ל"וחמ ןימזהל לכות בושחמ ריפכנ ₪
 | לא טוב ל ובס הע 64 רודומוקב

 הנכש .תנוש ו

 .החיטבמה חסונמ הדבעמ תמייק בוטחמ רופכב
 מז דרואל יוקמו ןימא תורש

 ויולה הדוחי תנופ ןלוקנילל ליבקמ) 616653 'לט + 65228 ביבא-לת 8 טנפילוא

 אד 8
 שזאאפא 64א הצפהו אובי

 ינשדחבשחמ
 הטזז.ם זא תופש סיטרכ

 ריחמ תפסות אלל תירבעו סיתנכותמ םישקמ
 ןימא תורשו תיעוצקמ הכרדה לבקת ונלצא

 םילועמ םילועמ עוצקמ ישנא י"ע

 וש םיחונ םימולשתב הינק תורשפא

 228512.לט ,אית .5 לוריבג ןבא - 6סאוקטדפה פדסאמ :  קווישו אובו
 288368 .לט .(ריבשמח לעמ ) ,רטנס ףוגנזיד - םיבשחמ 81:

 מ''עב הנכותו םיבשחמ יסומסוק ורקימ

 .קיתוה םיבשחמה זכרמב יעוצקמו ףיקמ ץועיו תורש



 -ילק תלעב ומושל החונ תדלקמה .דועו :תשרב
 -רפנ הטילש יציח ןוא ,יטראדנאטט רודיסב םיד
 םיטמתשמ וז הרטמלו (ןֶמֶסַ) רוסרקה לע םיד
 +דזאוהה רותפכש ןמזב םיליגר תויתוא ידילקב
 .ץוחל

 רשפאמה דחא  לולצ .ללוחמ שי בשחמל
 .םילולצ 255 תעמשה

 .לועז ורקומ וה יבדורקימה בשחמ ,םוכיסל
 עבצו לוק תויורשפא .תבחרומ קיסייב תפש לעב
 דדחוימב םיאתמ אוה .תובר הבחרה תויורעפאו
 יוביגה ללגבו םינטק םיקסעו ךוניח .תודסומל
 רול יופצ (קרמוח .הנכות יתוריש) ראב ולש קזחה
 :אלל 8 595 תיטיסב הדיחול ראב וריחמ .דיתע
 מ'עמ

 מבי לש שדחה ישואה בשחמה לע םייוליג
 6008 20 הלעפהה תכרעמ לעו ,או .הניכמה
 דוינ תטיסרבינואמ .ןוסירומ יג :'פורפ עימשה
 .תויעב' אשונל שדקוהש רנומסב היה הז ,ריישפמה
 רפכב ךרענש 'םיבשחמ ורקימל הנכות תכרעהב
 .םיעוריא תרדס תרגסמב היה עוריאה .היבכמה
 .הדובעה ןוירפל ןוכמה לש א'נע זכרמ ןנריאש
 .רוצייהו

 .דואמ טעמ רבוד הנכות תכרעהב תויעב לע
 םולוכי םעא םיאקירמאהש ,קלאקייווה הגצוה |

 םשב "לפא'ה לע םיצבק לוהינ תנכותו .הידעלב
 .תיזעול תרבוד ךא ,דואמ תיטפמיס תיארנה .5

 .ורקימ יבשחמ ןיב תומאות תויעב היה רקיעה
 .תוחתפתהה ןוווכ לע תוכרעהו .הלעפה תוכרעמו
 .ןוסירומ 'פורפ .16-ה רודב הלעפהה תוכרעמ לש
 יאוה .ןושארה קלחב ,ילטאנוד .פורפב רזענש
 .רבח אוה ראשה ןיב .ורקימה םלועב העודי תומד
 -כב םג קטועו .ורקימל הנכות תכרעהל הדעווב
 רפסמ עימה אוה .4461 ןיזגמל םירמאמ תבית
 .הנכותב תיתומכה תוצצופתהה לע תויללכ תורעה
 .הנכותה ירצוממ לודג קלחש הרהזאו .ורקימל
 הנכותה ינרצי תא ףחוד .קושה .עורג .אוה
 .תקפסמ הקידב אללו .תוריחמב רואל האיצוהל

 .נשה קלחב ןוסירומ 'פורפ ליטה תוצצפה תא
 .תוזכרמה ,מבי לש תומישר ףכש אוח .רעימסה לש
 .תדימו ה רובע וחתופש תועודי תונכות רפסמ
 אל זרכוהש אד"ה .או"ה םע ןהלש תומאותה
 וה = דואמ הבושח תפסותב "ל ההז ,רבכמ
 ררתאל) .טייב"הנמ 10 לש תישק קסיד לעב
 1008 ידי לע תיביסולסקא לעפומ אוהו .(טמרומ
 אופס ?0-ל החז תוזהל הרומא וז .20 הסריג
 :אל ,ואה רובע וחתופש תונכותה בורש רבתסמ
 וטנכויש ינמל .חישקח קסידה םע דובעל ולכוי
 דבמ .קליח ןוטירומ 'פורפש ,םופדה .םייוניש סב
 .ךןתו קסידה לע רוגאל ןתינש תונכות ןיב םוליד
 ץמאהל השק .קסידהמ ןליעפהל ןתינש .תונכ

 .טקסודל קסידחמ תינכוח קיתעהל ןכומ והשימש
 ,טקסידהמ וליעפהל ודכ

 | .םרוקמ) קלה :תומישרה :תא גיצה ןוטירומ
 | ודי אלש ראב מבי ושנאל המצע מביב רומא
 ךוב עדימ רעפ שו .תושעל המ ןוא :רבד ךכ לע
 .ביהראל לארשי

 .םלוע לע תוינדיתע תוכרעה ןתנ ןוסירומ פורפ
 456 תוביבסב ומלעי תויביס 8-ה יבשחמ .ורקימה
 .הצופנה הלעפהה תכרעמכ 61/3 תא שרי אוצוא
 ןולומ .6יכ ויהי 86יבש ךירעה אוה .רתויב
 .60/א1786 עברו ןוילמ תמועל או8ס0%-ל תונוישר
 הימודלו ונאזא"ל ךייש היהי רתוי קוחרה דיתעה
 לכו בז ךוב תומאות תויעבמ ריהזה ג ואוח
 וה תויעבה רפסמ :מבי ימאות תויהל םינעוטה
 רמסמ לופכ מבול .םיזחתמה םיבטחמה רפסמ
 .מביל תונכותה

 עב .ביחראב אל ףא .קוושמ רניא ךוידע א
 -דוקה תואסרינה תא קוושל מבי הקיספה םיית
 לע תכמתסמ אליהו ,אופואלףר 05 לש תומ
 םינרצי םירעתסמ התע רבכ .דבלב 20 הטרימ
 .הלולע) םיקסיד שי ז("ל תופסות קוויש לע םיבר
 אדה קוושי רשאכ .הנכות תומאות תיעב תווהל
 רוביחל תרושקת יסיטרכ ג שו (ולש קסידה סע

 שרל עוגחל ןתינ ךכ .תימוקמ תשרב אד וא/ו
 .ריחמל לעמ הכומנ תכסונ תולעב ,ו- 10 לש תות

 . .םמצע טיבטחמ ג0'

. 
 ויעב (לאוש) 23

 :תקוושמ מ'עב (לארשי) ןוטומנ

 5%" (טרגוש) םיטקסיד יננוכ

 .םירחא

 םינסחמ

 םישקמ םע רפוס ןוטוינל ונוכיה

 םילוללכשה לכ םע ,לפא ימאות "ןוטוינ" בשחמ
 8.6.8. םיינועבצ ,רבמא ,קורי ,םירוטינומ

 םיבר םיטירפו ₪5232 .(יק/א| 16א .הבחרהל םיסיטרכה לכ

 .(תונוש תוינכותו ם"בית ,הישעת יכרצל) 192א סיטרכב ןורכז
 .(דבלב יסש) יוסיכ אלל םירוטינומ :הישעתל
 .דועו דועו תרושקת תותשר ,םיטובור :טסוגוא שדוחמ לחה
 "ןוטוינז זכרמ :ץראה לכב םיציפמ 5

 .םיגולונכטה םילולכשה ברימו תוילנויצקנופ

 037284831 :לט
 053742368 לט

 יוזיח

 םנואש הלאל היגולורטסאה
 םיגולורטסאל םינימאמ
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 1סש הרוק המ < 49 1

 יִמורטקלא ציק רבה ב'הרא

 .םח .הינרופילקב רשא ןוקיליסיךב-אינב התע םח
 רדלובב רשא םילודגה הצפה יזכרמב רתוי דוע
 .םח היה םייתעבש .(הבויא) ןיומ"הדבו (ודארולוק)
 הטנאלטאב רשא .קסראה זכרמב הזה ץקה
 .הסח אל הרוטרפמטחו .הי'גרזג תריב .תימורדה
 קחרזמה ףוחב רשא .רתוי רירק זכרמ לע םג
 ךוניחה עלושמ ננו .טטזוצסמ הלכשהה תנידמ
 = ורובטנירג = ליה לפא'צ) הניילוראק ןופצ לש
 םיכירעמו םיבצמ יחתנמ .בורמ ,טהל (םלאס
 .ורסימהו ,ללכב תואבשחמה ףנע לש םייעוצקמ
 .טרפב בשחמ

 הבהי הליטמ פרוקאזיו
 .תושידח תויגטרטסיא לע
 תא שטונ פרוקאיו ,םלוכמ יטהולה הנכותה קנע
 ייכצמ-ךא-תונשיה .תויקוויש/תויתותיפה ויתושיג
 רדעונש .ירמגל"תוטדח תויגטרטסיא ץמאמ .תוח

 0 יבועחסה -

 שידג דט

 םיפוא .לע (תונמדזה לצנל .עמשמ) "ךמדזהל
 .קושהו סנזיבה לש הנתשמה

 ;אישנל-הנשמה ;קירופוא יס .פרוקיאיו אישנ
 .תוכרעמב .םיעצבמל ל'כנמהו .הנומאיד דלוה
 (השמ תד נב .םתשולש) רטיפ רלאנוה .דרשמ
 .רתויב-הלודגה השירדה תא םיאור םה יכ וזירכה
 .םילודגה םידיגאתה קוש םוחתב רבגומ ןוירפל
 ךיא :היעב םע דדומתהל הכירצ פרוקאזיו ,רמולכ
 דלגרתהש .הלא .תורבחל ורקימ תנכות רוכמל
 רוח .תיאנועמקה וזמ תימוהת הנוש תוריכמ תשינל
 .תוטלחהה יכ הדומ .ןוירוטקרידה ררי :ארטסליב
 .הרבחה .וירוחאמ רבכ דיתעל עגונב תושקה
 תוכזב ,המוחתב הליבומל 1982 תנשב הכפהש
 .לע .תרמהמ :קלואקיטיו לש תצחומה .התחלצה
 .חתפל התלוכי לעו ןואיויו .השדחה היגולונכטה
 .תוריכמה תא דבאל אלב ,םייפולח קוויש יצורע
 .התפוק תא וקלדנו רשא .תויאנועמקה

 .לב לופיטל ךרעמ חותיפל התע הנפת הרבחה
 :םינכמותו םינעייסו םיתווצ םע ,םילודג תוחוק
 ריבגת ;קסעב ישולשידצ .םינטק הנכות-יחתפמל
 .הואטיו וקנוי הנממ) שדחה-לגה תייגולונכט תא
 :םיבבורמ" תונולחו "םירבכועמ" םירישכמ ,המולכ
 .תויצקילפאל םיחותפ םיקשממו

 .הדסיימ) הלרוע-םורח שנרב דע הילקירב ךו
 :קלואטיזיוו לש .הרבחמו ססרא  רוווספוס לש
 זח הרבח התיהש .פרוקאיו לש הרגתא יכ חוטב
 לתנת אל ןואיזיו םא ;ישממ" אוה ,תירצומ

 וא ךא .העמק רצעיי גושגשה .השיערמ החלצו
 לע ולפי רבכע/טקיפארג תייגולונכט לכו הזיל
 יתעד תא .קזחמ *הרצב היהת איה םג .ןהימפ
 רופאק ישסימ .תרחתמל ךפהש רחא רבחמ
 ואיזו בוטךמיסב חיגת .רבוטקואב" :טוטול
 תמכוחב דואמ םיקזח םישנא התוא וקחדיו
 פשפז רוביצהש דע תוכחל םהילע ךא .קווישה
 .ךא .בושח אוה קוויש יכ ןימאמ ינא .בטיה הכותב



 חוו

 תירוביצ הרכז
 "ערכו

 לכ  םיחינמ

 ללה טפוסה שמתשמה לש)

 תתואקסעב .שמתשת  פרוקיזיו
 וא  סקיטאמרופניא סורא

 .דעונש רצומה .ןואיזיו תפיחדל "הסיר דיילי
 -ב קר הלעש .ינקירמאה ןוירפה תויעב תא רותפל
 .הלועפ ףותיש לע םג םיננרמ .ןורחאה רושעב %>
 -ררו הרפורקומ וספוסורקימ ומכ 'םיתימע םע
 וכ .קפס ןוא ךא סיר לואטירור .קסרפא סא
 דואמ הרמ תורחת = היהיש רדסה לכב - היוטצ
 .טפוטורקומ לש קרוזיטלומ חומת לט דול ןוב
 ."ןוכלטל .ימ תא סיבי ימ .פרוקיזיו תיבד ןרתופהו
 ..םונורתפ ויטה

0 

 .תבחרתמו ,םיכוותמ 300 הפיסומ מבי
 אסרוגב יסרפ דא השיא בעחמ) ו'שמ הטמב
 ,הדירולפ .ןוטייריהקוב הרייעב רשא (אתוקנוד
 .הגואד בי :83 יץק לש אחתירד אנדיעה תא ולצינ
 .םישרומה היכוותמ 1100 לש םהיתורוש תא קזחל
 תא .םישדח םינתוואת 302 סהילא .הפיסוהו
 .הירבוד ןושלכ .מבי הריבגה .הילעפמ קומת
 רפסמ ,םימעפ רפטמ" ,םיגלפומה "םינטפטפ'ה
 "םונומ

 -יכה תא קפסל ותלוכיב חוטב קנעהש הארג
 .ליטהל הנאד םא .הלש י"שמה ירצומ ינשל ןיפוס
 .קושל .דחא דחא אברדארבג ,הלא םישנא 0

 "מב ,םיטחולה םירפסמה יבבוחל ..יאנועמק
 .ךא .םיווחמ וללה םויאמצעה :םיכווזומה :אתוט
 .לש םיקטעה ץכרמ .מבי לש ייעמה תורוכממ 26%
 רכמ ואבו וריס ,וגאקישמ לודגה יאנועמקה
 דוע ורכמ אפוג מבי לש "רצומח יזכרמ' ;0% דוע
 = .ןוכנ ,הרכמ םיטנצורפה 58 תרתי תאו 6>
 ההנלרטוימ

 :ךכ .בגא .קלחתמ י'שמה לע הנכותה תונימז
 םישומיש 85 ךוניח ;12> רודיב ;66% םיקסע
 .4% .הרושקת ;8> םוישיא

 .םג מבו לש התרודח יטעמ הבכעתה .עודיכ
 .םורחא .םירצומ לע תועפשחמ .היתוששח לשב
 המיחדמה ותחלצהב התונקפס לשב םג ,הלשמ
 למ לכ ךל רמאיי ,קפס יטעמכ יא .יישמה לש
 'מבז כ ,םיישוא םיבשחמ יקטעב גמ-בר אוהש
 .דע 88/83 תנועב ;השוחנ תונפקותב קוושל תכלוה
 .ווכ קושהמ עברל דוחמל עיגתש

 -תב תורוצנ"ךא-תולודגל םיפצמ :מבי ןיינעב
 'דאק .תיטובור הרקב :םיאבה םירגמה םימוח
 דוביעו = ךוניח .תונכרצ .תיתרפס הרקב .םאק
 "ןק"סג' םינותנ

 ותחת וא ,םוזית ןרובזוא
 ההמ ול שוו = 1 ןרובזוא תוריכמ תא תויחרל ידכ
 .םידעצה ינשמ דחאל םופצמ = הז םוחתב תושעל
 אישנלדחנשמ  הגניסוא. ו  ורבדל  .םיאבה
 :טודיק" ויהי הלא .הקירמא ןופצ תוריכמ ל'כנמו
 :ריחמ תעידג וא = תוריכמ

 גצוח זאמ דואמ וטאוה 1 ןרובזוא תוריכמ
 .ףנעב םירחוס .ןורחאה לירפאב 4 .ביטויקוקא
 .םיפיטומ םירחא ךא .תואז "הלתמא" םע םימיכסמ
 ותושישקו ותושישתמ .םלעתהל אל יואר יכ
 -לוב םירחוס ינש .אשינה בשחמה לש תווללכה
 ;הינרוטילקב רטויפמוק ךשיומ שיא סיב לא) םוט
 "ומ (סטזוצטמב רוטט טריה :ולהאג ניק
 -רובזוא תא רוכמל דואמ טהל השק יכ םיעיד
 .םירכינ (זעלב .חחנה) ןויכינ יריחמב םג םהימ
 :אלב רמולכ .םיראלוד וחשמו ףלאב קויד רתיבו
 .ללכ ישממ חור

 ,סנויבב הבוט הניבמכ תבשחנה קיש תחתנמ
 "רחאל תיעבט העפותה יכ תנעוט :ןוסייר רזוסא

 .יכ המועטמ ךא .רתוידבכחומ רצומ לע הזרכ
 .ףנעב תרבגומ תורחת :םיפטונ םימרוג ינש םימייק
 .רצומה לש תנלפומ הנקיזו םיאשונה םיבטחמה

 -- תונויכנח תטיש "המשא" יכ םינעוט םירחא
 .םג הפי רכמנ רשא .ביטויקזקאה לע ותורכח אלו

 ויזמרמ ועפשוה ,תינהל שי ,םיבר .52500 ריחמב
 :םאות 8088 חול גיצהל ותעדב וכ ןרובזוא לש
 .ןישיא בשחמ) ייעמ מבול

= 

 .הללכמל בשחמה סע

 יגולונכטה ןוכמיב םיבשחמ תמגמב טנדוטס לכ
 .סרוקל אאיבחל בייח יסרג וינבש "סנביטס םש לע
 לשיא בשחמ םג ,םירפסו תרבחמ .טעל ףסונב
 ."800 יראטא" גוטמ

 .לש ךונכתה תביטח להנמ ,טאאקרוג רטימ ריד
 .בשחמב תודייטצהה .תבוח יכ ,רמוא ,הללכמה
 .השיג הזחת וטנדוטט לכל'ש חיטבחל האב ישיא
 ,'בשחמל הניזו תרישז

 תא הקדבו הבשי תדחוימ םיחמומ תדעו
 .קושב :םירכמנה ,םינוש םיבשחמ לש :סהיעוציב
 .יראטא'ב .רוחבל הטילחה ףוסבלו .ינקירמאה
 ללעב וה זא בשחמ יכ .ואצמ םיחמומה 0
 ווחכ ,רובס ריתמב תאז לכו םימיאתמ םיעוציב
 ב

 לש םיבשחמב שמתשהל םיאשר םיטנדוטס
 -רד לש "10 תכרעמר טטס ?פש-וו גוטמ הלקכמה
 ןויסינ קינעהל רדעונ םיישיאה םיבשחמה .לטיג
 .תופסונ בשחמ תועש תריבצל איבחלו ףסונ

 ותיטסאקרט ארמימ - "ןימאמה ירשא"
 יוטיבח לבקתמ (ישיאה בשחמה) י"שמה יקסעב
 .-תתב ןימאמש למ :ועמשממכ וטושפ ךקמנאמה ירש
 מצע אצומ = םיתעל הוינומדה - תוא
 ומס הנה .ןקפסה הזמ רתוי-ןכופו תתוחפ
 ?ישמה יקסע םלועב םויכ .תוכבוקמה
 .רשואמ
 .םימושיו פל .קוטה חולימכ 1985 תיוחת
 .םייעוצקמו םווקסע 325 ,םילודכ םידינאתל
 :יח 9% ,םייתיב 19% .םיעוצקמו םייתוישעת
 ביהראב ,י"עמה םוחתב תיזחתה יהוז
 ןורכוז :אמויק"רב ךןרביא תוקינכטל 988 תיזחת
 .תויעב םירתופ םויכ .ףידנזאל ןורכיז אוח ק'ב
 :כמשח תוקספה תובקעב) ארכזה"חוכ ןדבוא
 היירטב .וביג) הללוס תכמות םע אאא
 וא וע ומכ םיינאכימ םיביכר םע וא = (שנא
 וא | םירטמויצנטופ = ,לדוגא | יגתמ
 .רוסמ וה הללוס תרזעב הכמותה .(-םירמירט
 ימה ;םסרפתמכ הנימא חכ הניא ףאי ,תלב
 :א .תונכת"חרל םינתינ כניא םיינאכימה
 .םימבז ןונכ) אמויק"ירב ,םיפידנ םניאש תונורכז
 ימה אופא :תויהל וצלאיל (םייתעוב תונורכז

 .תומזמ

 '" .ש'\בושחסה
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 הוז ב םיירקעה קושח יחלפ
 :ןמקלדכ .1988 תנשב

 :א ריחו אא"

 רטב 13% םהמ .קושהו רפרמט 0
 ויד"( ןורכיז) אאא תומולנכ |

 .םהמ .קושחמ 40% - יול אאוט
 ,א גו תויגול

 1%= םהמ .קושהמ 25% = אאא רורכוז
 .אאאז תייגולונכטב (קושהמו

 .םעני עמוטהלו .הארנו הכחנ
 רומא הז קוש .תצפה יקסטעב 1947 'וזות
 .תנשב דראילימ 5 5-ל בורק לש ביטשמב תויהל
 .ןמקלדכ וקלחתי .ייופצה קווישה יצורע .7
 -יעורמ בשחמ יתויונח ;36%. הבלב הגבות תויונח
 12% תונטכנ רססעו רוש רוווד 33% תות

 לע ליעל האר) םילודנ םידיגגאתול יתוהז
 רצומ תפיחד תארקל ףרוקיויו לש

 48%  :תצמהלְס 9%  :ףואיה ןוירפה
 4: ןסומ דרע לש םינוונחו

 צא

 .הרבחה 34984 תנשב םיטלושה הקיפארגה ירצומ
 ריישמ רובע סקימוארג ןשיייטנורמ תרצומ םע קס
 .רובע וירוק הרצומ םע רולוק תרבח ;מבי קש
 רצומ :טנמרנמ יטטקגוק תרבח ;מבי לש ייעמ |
 םע יטסרוטיר .ךויסו "שמ רובע :וציפיסא |
 .הד ישמג (1ו לא .1ו לפא רובע רטסאמ טראאצ |

 .לולס םורקונומ .הנכותה רצומו רנונרל לאטסוב
 .הרצומו יקי יסקוהפ י'שמ רובע רויינאגרוא
 .סקוווומוק יקיפאארג ;םורופתה רובע (ק8 ?טיז
 .קיטאהב ;מבי לש י"שמה רובע 0 חרצומו
 דנא ,מביל דעוימה ףןאימטרוא'צ הרצומו רייווטפוס
 ;מבז .בשחמ .סוקופ .הרצומ .רהליב .שוימרומ
 1/7 רצומה ןמבי רובע סוטול לש יל" רצומה
 ;מבי רובע ונטולוס יסנמבגמ לש

 וטלשיש תופסונ  תויפארג הנכות תוליבח
 .לש ור דווכס גו ורפ טרא'צ ויהי 1986 תנש
 תתוכרעמ .ןכו .גמטסיס .לורסנוקורקומ תרבח
 דאמיא רורימ ורצח לש טקופאארגתורומ תויקסע

 .מבי רובע

 םידבכנה .תומשה לכ תא .חוכשל אל אנ
 תא האיבהש .הקיפארגה תכיפהמב םיברועמה
 :תויביסיתפמ יגצמ לא םייטלטה טלממ ורקימה
 "רא לש ראוטס :ווואויו .תופתה לש האיל תנכות
 .תובחרהו .סטקֶפָא לאיבוד כש סנויו סנאיב ,סקו
 .לואטירור לש 6%/% הלעפהה תנכותל הקיפארגה
 הסיר
 .םימעט .השומח 6 .תויגולונכטכ 997 .תוזחת
 תייגולונכט .קוש לש ולודינב םיכורכ .םיירקוע

 .םילגעמל תרבגומ הכירצ (1) :השימחה .64 ו
 :םוללכומ םולנעמ יבצעמב רוסחמ (?) ;םישידח
 .םירגתאו קוש יצחלל רתו* הריחמ תונעוה (3]
 075 רתוי םע תרבגומ תונימז (4] ;םירחתמהמ
 -ימ תולועי (5) ;קושב םחתנ לע םירחתמה םיקפס
 .רעש תייגולונכט בוציע תנכותב תרבג

 םיאצמנ הימושיי .םיבבש ףלא האמ ןיבל ףלא
 ביויכו אבצה ,תרושקת-לה .בשחמה ימוחחב

 דע דראילימ 5 27-ל עיגהל דמוע ₪ג"ה קוש
 -יפ ךכל ומרתי .1992 דע דראולימ 5 7.3-לו 1987
 .6א לש בוציע-תנכותבו םילכב םיצרמנ םיזוות
 .תומיאתמה = רוצייה = תוינולונכטב  בשחתהב
 .לש ומלועה .קושה .(תיבולוקרוד אאא .(108
 :4995 תנשב היהי םיכילחתל חקולחה יפל ₪
 א 23% = יראנול יבטוקיוד 87% - 8
 .םירחא םויתרפס .כייראלופיב םוכולחת ;05
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 .סרלמוג תוינולונכט יקוויטל 1995 תיזחת
 תרוצוב םלגה רמוחכ שמשו דינטרא .םוילאג
 םידבעמ לש .בלכ וא (00) םיללכומ .בילגעמ
 תוללכומ  תויטפוא"ורטקלא  תוכרעמו  םיריהמ
 .תויטפוא ביט תותשרב תוכורכ רשא

 יקווישח לאיצנטופה לע רבכמ ודמע םינאפיה
 דינר םוילאגו סראלאג תויינולונכט לש רידאה
 ומזאחו םיריהמה 5-ה רודה יבשחמ חותיפב
 הביצקה ב'הרא תלשממ ;הפפכה תא ומירה
 .רנכט יץב רעפה תריגסל ןוולימ + 75 1981 תנשב

 וליטה תיינול
 יב

 .תוללכומה תמרב סראלאג ןיבל ןוק

 .ףקיהל 1992 תנשב עיגי םוללבימה \םילגעמה שוש
 וכ .ןוולימ 5 56 לש
 יגולאוא 47.5 = יתרפס :ךכ וקלחתי
 2%. = ינורטקלא"וטפוא

 ותראנויס .ןאס"ודיריקא ,םויהמ סונש 9

]* 

 םיטידח םיקחשמ
 :םע טנקירמא) לגרודכ לש הוצלומוס .לובטופרררפ
 -וקנ ;םילוג ,ישנוע .תונגה 5 .הפקתה יקחשמ 10
 .וא בשחמה דגנ .תוקרי ראשו ןמז יקספ .רתו-תוד
 ךךער דג

 ,/וכ08 .₪ 510% ,רזט 80 גצמ ,יק 64 :תושירד
 .(רוטינומ) חוגשמו סקיפארנ/רולוק םאתמ

 וולאפ \ .סביטאנרטלא  קיכטארטס  :לומה
 | .הינרומילק .יטלא
 | םיכמ דויצב דיוצמ .קחשמה  :םיבכוכ .םחול
 = יקורס"יקוב ראשו םיבור .םילוט ,ינורטקלא

 תתוציב לעמ .ףועל וא .ץפקל .ךלהל לו
 ווריחמ םדוקה דועב) 448 :רקי קחשמה .תורעי

 ,םירה

 ,(דבלב 8
 | אפוא .סקיפארג/רולוק חול .ק 64 :תושירד
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 .לויו ינאס .ןטיילומיס רטיימוטוא : לרמה
 .הינרופולק
 | תעקבמ .מבו בשחמל ,חישידח םיקחשמ ויה ולא
 | רחא .קלחמ םידחא .הנה .הינרופילקב ךוקיליסה
 .הבבושה הרובדל םידעוימה .הילרטסבא ,לבת לש
 .לארשיב הז"התע וחנש יב"ורקימה בשחמ --

 .םטרונמה קרט-ראטסה ומכ והשמ :קרט-יז
 :םונוגוילק :תיללחה לש הטימרבק םע ,רסאק לש
 .תויללח תואקתפרה ראשו
 .םירכמתמל קחשמכ בשחנ קחשמה
 .(םיילארטסוא) 5995 (הילארטסואב)

 :סה הילרטטואמ רנווי טעמ םירקי םיקחשמ
 ותיב .סקיפארג לטרוט .יבדא"קריו .ןאמ .טובור
 .ןיטשנקנרפ לש

 .לע רועישְךיאל תקחוצה .הילארטסוא .בגא
 .רעח םיזרכו .לש הריבכה ותחלצה
 :הילרטסוא בי .זגנכ נו יס"יבייבה דגנכ םייכ
 |רדסיל  תמוסרפ .תונטקה םהיתועדומב וניאר
 :ריטנא  חיטשל וא .ךופלטה .תועצמאב סופד
 .ויתורעשש יאבשרמ .ךאסכ תחת ומישל ייטאטס
 ,בשחמל הנגה תוביח ,יטאטטה למשחהמ תורמוס
 .םילבכ ,םינוטילקת תסיפח :םיננוכ 2 םגו וו לפא
 .םירפסו

 :אורקל עשעשמ .בגה ךרד דחא בגא דועו
 תילגנאה ךושלה ורטנקה ץראמ בשחמ ינואטב
 .תאלמו דואמ הבוצק ,הילרטסואב והטמ"החושק
 :תידנאלסיא' דואמ דואמ ךא .םיניכפו םייומיד
 .תקחורמו תקתונמ

 עיט ב אנ תפש
 .ונושלל הבורקו

 .וריחמו

 .תיסיסע רתוי הברה ד

 .בשחמתמ ןוכיתה םיה ןודעומ
 | תוכזב חילצה רשא - הז ךודעומ יכ עדוי וגיא ימ
 ולויצה לעמ וישפונ תא קתנל) "םירזומ'ה וודעו
 :יבוחזו שמש יפוטש םידחא םימי ךשמל היצאז

 לע ₪ י\בועחסה



 +-.חמולפ
 ו םירלופופה

 .םויה וה (יהֶנרטידמ באלק" ןוקירטונ) א
 םע םיבשחמ סינכה .לבתב לודגה שפונה ןוגרוא|
 רפסמב - תונכתל םיסרוק םגו - םיקחשמ
 - םייבירקח ןוכיתה .םיה יראיאב םירתא
 רוינבו היזאלמב ולש שפונה ירפכב םג הנורחאלו
 .ילארטסואה קושל ודעונש .הינודלאק

 זרי .הז קושמ חלפ איה םולצתבש הבירה

 וירתאמ םידחאל םיבשחמ טינכה

 .רוביצל תוינמ 5000000 העיצמ ורפייק

 .הנאלוסמ ורמי .םיאשונ םיבשחמ לש רחא ןרצי
 תרבח .ירוביצ ןומימל תאצוי .הינרופולק .צב
 .רןןנ .תרבחכ 2952 תנשב הכרד הלחהש .ורפייק
 .נורטקלא הדידמ דויצ תקפטמה זמטסיס ראינול
 .המשכ וריי בשה תא הצמיא ,ללחה :תיישעתל
 .ןורחאה ינויב קר ימשרה

 הדידמ ירישכמ הרבתה תרציימ 1972 זאמ
 הדשל .הקוזחתהו עוצקמה יקושל  םיאשינ
 בשחמ) י"שמ :הגיצהב .82 יקב הסנכנ בשחמה
 .יקסעה קושל דעונש אשינ ישא

 הלודג :הכרב .האורה ,ןשוירופרוק ורפייק
 .קואב-לשנהורפ לש םסרומה ומשב הבקנ .היקסעב
 .היפיקשת יץיפמו המתחכ ויטירויקס

 ונטק תיתוורפ היח :רבכע
 .מוק ןותיעב תושדח תכרוע קלרוג ייטק תרפסמ
 'ץוחמ םישנא ברקב ךרענש ,רקס לע הלרוורטוופ
 .םילמ לש ןשוריפל רשאב .םיבשחמה תיישעתל
 .(םיאבשחמה תגע) .זירטויפמוקיה תפשב תודחא
 הלא תא ילרוג 'בגה האצמ תובושתה ןיב

 רכז --סקינוי ;היסורמ תיתוד תיכשמ -- ןוקיא
 רודכ טקפאב ומכ .עדימ ףסוא - לובונס ;סירס
 "פא קנדד רזבא .יטסאלפ בבש -- ןוקיליס ןנלשה
 .תנידממ קלח = טוב ;הֶפ תניבגל רוציק = טי
 - רווי דנא ;הנטק תיתוורפ היח - וואמ ;סאסקט

 ו ד

 .ססיר יול ;םיבשחמ םמוטמ
 .נאכומ םדא - יטובוה

 ;בשחמהמ קלח

 .ףינע תורגוס - טפוסורקימו רודומוק
 רודומוק לש (תומסרופמה) תויאשחה ןהיתוחיש
 תודוא "פרוס יספוסוהקימ .ל"ומהו .לנשיינרטנוא
 .תוכשמנ 64 רודומוקה לע ןאלפיטלומ לש הקוויש
 .זחמ אלא ,הינרופילק) תראלק הטנסב ,תוכשמנו

 רומא תקולחמה עלס ,בר"יב"רב לככ עודיכ
 .תכורעתוב) רודומוק לש התזרכה תויהל היה
 קוושת יכ 83 ינו ,םינכרצל .הקינורטקלאה
 .תוחפ לש תיאנועמק"המרב ןאלפיטלומ לש הסריג
 .תולעמ 50% ךומנה ריתמ = םיקרקרי האממ
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 .םכסה ןיא יכ ריעהל הרהימ טפוסורקימ .ץיפמה
 .התנכות תא קוושל רודומוקל רשפאיש םלועב
 ..םיכומנ חכ רסוב יריחמב

 .מ תוחפב קוושת יכ אופא הריהצה רודומוק
 ירבדל .טפוסורקימ לש התכרב ;אלב םג 0
 .ףמטרואה רנומגיא ,הלש הנכותה תביטח אישנ
 .עובקל .תיקוח תוכז טפוסורקימל ןיא  (לרע)
 .טפוסורקימ שוא .סיראה .הירצומ לע םיריחמת
 .בשחמ"רפוס אוה 64 רודומוק יכ תאז םע םיעטה
 :אוהו זועב וב ךומתל טפוסורקימ לש התעדב יכו
 .םכסויש םכסהה לש וביט יבגל ןיטולחל-ימיטפוא
 .לכה תולככ

 .תירבח תוצראמ :תורתוכ דועו..
 198% תליחתב 50%-כב ןרשני םיבר הנכות יריחמ
 יקוש לש ךומנה הצקהמ ריחמ יצחק תובקעב
 בשחמ תא רצית ירטסלא .ןרטסוו ..ורקימה
 .ופלט וקירמא .לצפתמה קנעהמ ןושארה ורקימה
 יד  תנכות .יתולשמב םיבוכיע ..ףארגלט רגא
 .םימרוג הלש לנשפורפה רובע טנָמפיווקא לואסי'ג
 קוושתו רצית .סוטלא  ..היתוריכמב  העיגפל
 ההצופמ 'גדא ונידיל ..9995 ריחמב 807% יפוסמ
 .בשחמה) י'שמה רובע ללמה ידוביע תליבת תא
 .שמתשהל איה ונלש היפוטוליפח" .מבי לט (ישיא
 םודיקבו ונתמוסרפב תיתריציו תינפקות השיגב
 .ףנעב לבוקמ רשאמ רתוי הברה - ונלש תוריכמה
 ..ףיש .לסיימ .ןוירוטקרידה .רזוי .וירכה "ונלש
 .008 בבש תא םיגיצמ לטנוא .תרבחו טירה
 :וורבח תרכוש ומבי ..תויביס 16 ןב ןושארה
 רצומה יזכרמב םינוקה תא ךירדהל ידכ תויטרפ
 ףנעה ינצול י'ע הנוכמה) ררואקואפ יטלוו ..הלש
 200 הרדיס .ריחממ 51000 תעדוג (דטוירפיייה
 .לש זתנעמה ריחמב יב-86 וא העיצמו 16 םגד
 םימושי* ץופמו חתפמ +הגקמ לרמה .0
 .ריווסמוס לש 78:801-/ט8 תינכות לע םיססובמה
 . ,סטרא



 ,תטבוחש יפכ .בר םד הז רודמ בז .הנורתאה םעפב
 .םייארקאה םיעצבמב ךישמנ
 .הווחו םדא יאצאצ ושידקה ,לגלגה תאצמה זאמ
 .תודע .תולרוג תלטהל הטישב םחישופיחב בר ןמז
 (לשמל םימותו םירוא) ארקמב תאצמנ ריבסמל
 .רממ הטיש םשיינ א .תיללכה חירוטסיהב ןכו
 תתא לילכ הנשנ ירה ,םיברב התוא יפת תכשח
 .היסולכואה תונחנתה
 שגוי למ :הלאשה ,תשנל ךירצו הכוב קוניתהש תיננ
 תתפיטש .לרוג ליטנו בשחמה תא חתפנ .הייעב ןיא
 .הדובעל יביבא סויב תכלל ,הנחמב חרימש ,םילכ
 .בשחמב תובושתח לכ = םידומיללו
 הכזנ ,בחרתי וז הטישב שומושה אש ,הווקנ
 זיא .רובע :יטילופה םוחתב תוניינעמ תוטלחהל
 ךוטחנ .ךכו םיקוח לע תועבצה .רוחבל חגלפמ
 .תסנכ ירבח 120 תקזחהב םיכורכה םיבר םימסכ
 .דועו לרחל תועיסנ ,סיגחנ .תוריכזמ ,םהיתוינוכמ
 .לע .תשבד חנשי למגל .למג ונל שיש ונמצעל ראתנ
 ונוח ונלש למגה .תואשמ סימעהל ךתינ תשבדח |

 סיייארקא סיעצכמ

 למגה כג תי רכשש שקה

 ץעמרבליז בויד
| 

 .רתוי חבג לע תאשל תלגוסמ הניאש הנידע המהב
 .ףסונ לקשמ למגה בג לע ףיסוחל ןויסינ .גיק 100מ
 .למגה לש ובג תריבשל םורגי ,שק טוח וליפאו
 רזרב ןוערה
 .(הלחתהל רוזח ;אל םא) ךישמנ .ןכ םא
 רנש שורדת למגה בג תא רבשש שקה תינכות
 נש ןיב לרוג לופהל איה התרטמ ירה) םיפתתשמ
 דדחא ףא .אשמ תוליבח 6 קיפת תינכותה (םישנא
 .הליבח לכ לקשמ המ עדוי וניא םירחתמהמ
 -ריבחה 6 ךותמ תחא הליבח רוחבל בייח ףתנושמה
 .תינכותה .למגה בג לע תסמעומ הליבחה .תול
 ,תקדוב ואיחו תליבחה לקשמ תא (ןבומכ) "תעדוי"
 .למגה לש ובג לעש תוליבחה לקשמ כ'חט םאה
 .בזק 200 לע הלוע
 .לע ףדועה לקשמה תא סש רשא ףתתשמה ,ןכ םא
 ףוטשל ,חבטמל דיימ ךלוהו דיספמ ,למגה לש ובג
 גיק 100-מ ךומנ תואשמה לקשמ םא .םילכה תא

 יפכ ,דיספמה .אשמ רוחבל ינשח ףתתשמה לש ורות
 | לקשמ תליבח םש רשא ףתתשמה וניח ,רמאנש
 .טנגולטניאה ארוקה .למגה לש ובג תא הרבשש
 ,ינשה ףתתשמה אוה קחשמב חצנמהש .קיסי
 .ןונעל ,התעו .דיספה אלש הז ,רמולכ
 גצמח לע תוארוהה תא הגיצמ תינכותה .תישאר
 .תנמ לע .ומש תא שיקמ ףתתשמ לכ .ןכמ רחאל
 ./תישיא היהת םיפתתשמה לא למגה לש ותיינפש
 .המהבה תא תונשל רתומ ,םעט ינינאל) תימיטניא
 ההיצקנופ) תקסופ  תינכותה  .(רומחל  למגמ
 -צומ זאו סימעהל ליחתי ףתתשמ הזיא (תיארקא
 .הרוצב ןגיצהל ןתינ) תוליבח 6 קחשמה ינפל םיג
 רשפא תיפארג הגצהב הייעב הנשי םא .תיפארג
 .םירפסמכ .תימתס הרוצב תואשמה לא יסחיתחל
16 
 -רתה .(1-6 םוחתב רפסמ) הליבח רחוב ףתתשמה
 .לקשמ כ"חס לא הליבחה לקשמ תא הפיסומ תינכ
 .בילעהל אלש ידכב .כמגה לש ובג לעש תואשמה
 .לע בוצהל שי ,למגה ינפב ושייבלו ןקחשה תא

 7 | \םשהפה



 .לע עיבצהלו תוליבחה לכ לש ןלקשמ תא ךסמה
 ..רחבש הליבחה
 .לודג תואשמה לקשמ כ"הס םאה תקדוב תינכותה
 .תועצמאב) תינכותה הוירכמ ,ןכ םא .גיק 2007
 .ללמואה למגהו תצנמכ ינשה ףתתשמה לע (ךסמה
 .תמגוע ,השוב ,רעצב ןושארה ףתתשמה תא םישאמ
 דתוא חלושו ,רכו .םיינחורו םיינפוג םיקזנ ,שפנ
 .הרפה תא תחקל חאל וא םילכ ףווטשל חבטמל
 ..הערמב תוערל
 .חדומ .גיק 200 לע הלוע וניא תואשמה כ"הס םא
 .הרזתבה תוכז תא  ריבעמו .ףתתשמל למנה
 לש ובגש דע ,רומאכ .האלה ךכו ינשה ףתתשמל
 .ואשמ תחת רבשנ למגה

 .ושארח ףתתשמה וסש -- 45/1] .תומשה תלבט א (6) 452) = ךלהמ לכב תולקשמה 6 לש חלבט - יא
 לנשה ףתתשמה םש = 402] ! 10 אא
 0 אה תא םיספאמ תישאר .למנה בג לע רבצנה לקשמה כיהס
 30 ץאואז ."תוארות"

. . . 
 00 ו ."תוארוה"
 .110 ואז "חשקבב" ,ןושארה ףתתשמה םש ;1(5) תא סינכמ סמונמה למגה
 .א5 הלבטב ןושארה וקמל ןושארה ףתתשמה םש
 320 ואשטד" .השקבב ,ינטה ףתתשמה ש ;א2) .ונשה ףתתשמה יבנל ,לינכ
 אא (1) * 2.1 2 וא 2 וחש רפסמ ליכמ א) ליחתיש ףתתשמה והימ יארקא ןפואב תעבוק תינכותה
 130 א-ואד

 מ
 136 סא א-1 ד0 2
 10 א 06

 150 יא0) = זאד (אאס (1) * 5
 180 אא

 .6"ב הרחב (למגה) תינכותה
 .םוחתב תויארקא תולקשמ
 .הליבח לכ גי 5
 .(ןבומכ) ןלדגב תוהז תוליבח 6 תיפרג הגצהב גיצהל ךתלנ
 .200 זיאואד 8304) 11-6) הליבח ךל רחב" ובג לע אשמ םזשל א ףתתשמל ישוא ןמואב הנופ למנה
 210 ואפווד 8 "ל 1 ןיב רפטמ שיקמ ףתתשמה
 כס וז ₪ -1 סא ₪ -6 דוא 00020 .חיח רפסמה סא
 ב0 פואד אפוא .גהנתהל ךכ הפי אל* 250 תרושל תינכותה ךישמת ,םוחתב
 ב 150 תרושל
 250?" .תלובחה לקשמ ")80 ;'גק"
 20 .הליבתה רויצ דיל הליבח לכ לקשמ סיפדחל ןתינ
 30 .יללכה לקשמה כיחסל הליבה לקשמ תא ףסוה
 310 ץאואד ילקשמ ילע ישי "אה םרגולוק* וילע וסימעהש לקשמה וחמ עידומ למגה
 30 ץאנאד" .דוע לע םישל רשפא" 100"( רוליק" המכ םסרפמ למגה

 330 וז וג 0 דוא 0
 350 פא א
0 
 509 ץאואד אפ

 310 אנא"
 420 וע א-2 דצמ 0

 430 אווז"
0 

 50 או"
 560 ץאוא"

70 
 380 וא א5= כ" דאאמא 6010 20
 90 ןח 45 ראלי דפ 6

 500 טווח *
 510 אס

 .תלבטב ןושאר בשי אווה ושאר ליחתו 2 יטמ ףתתשמ סאש ךכ .תומשה תלבט ןכות תא הנשמ יז תרגיש
 1090 וא א-) דגש 000 .תומשה

1 
 100 א5001-א0)

49005 1030 
 1060 אודטאא

 "לו תואל ,למסל הכמהלו הללכשל םיזארוקל עצומ
 . .ונב ינבלו ונינבל .ונל ,תופומ

 .דיספה א ףתתשמה .רתומה לקשמה פ"ע ףלח לקשמה םא

 .ןידעה יבג תא תרבש"
 .לבמט .םילכ ףוטשל דל

 .תוח רשואמה חצנמה';4402)

 .אוה רשואמח חצנמה';1(4
 ףסונ ןויסונב םכנוצר םאח (אל/ןכז

 .תוארתהלו הבר הדות"

 .תינכותה תא .לעילו רטשל ךתינ :תופסונ תורעה
 .רתה תרטמו רחאמ א 620-650 םיעטקב רקיעב
 .םוכחיתה תמר תא ונדרוה ,תידומיל חח תינכ

 ה /

3 1 

 .תא ונל חלש תפצמ רביירש ירא ארוקה|
 .הדממ לת סוניס וק רויצל תינכותה
 :םיאבה םיכרעב שמתשח אאוח המגודכ

 :ווסאז - 0 .סועיסה וק הבו
 אופוס  סוניסב םוסחה לנעמה סוידי
 רוקה תלידג בצק

 .תבוגת ישרפח
 .הנימי וקה תעונת
 .הלעמל וקה תעונת
 וווזד = י"ע תעצובמ תינכותה תקספח

 51 55 סוניסה וק לש יתלחתה -

 ב
 || סמ 0 0

 טל 81 0
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 ו
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 :אלמל דציכ בושחל לצעתמש ימל דעוימ הז קחשמ
 .הצור אוהש "םירוט" תמכבו יעובשה וטולה תא
 11 ופ"ידדופ בשחמב בתוכנ קחשמה
 .קחשמה תריצול םיאְנתה

 .םייארקא :םירפסמ 6 תריצי 3
 .40ל ג ןוב םה םירפסמה
 .םיווש ויהי רתוי וא םירפסמ ינשש רוסא
 .טלפב םרפסמה תוא רדסל יוצר תוחונ ךרוצל
 .הלוע רדסב
 יצבוק רוצול םילוכי םניאש םיבשחמ ילעב

 .3507ו 50 תורוש לע ורתווי םיינוציח םינותנ
 :מב תוצירטמב שמתשהל תורשפא יאש ימל

 .תא ספאל 1007 90 תורוש םוקמב לוכי ולש בשח
 .תואצותה תוספדהל ל"נכ .האלול תרזעב םינתשמה
 .310 הרוש םוקמב

 3 ל

 .םו-תב ,רמז ךורב

 ו כ
 20 קאזווז "סא ואתאז 55811 0 אואפוהפ 0 0 אז ד"
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| 
 .תוינסרה עבט תועפות ללוכ

 .קשנ ולכב :םיווגנילָקח .םידיוצמו ווירמרטנא תדייוצמ הז קחשמב
 .םינוטופ ףאו םיריפ :םיינלטק

 הדמשה ןונגנמ ליעפהל וא .יבעב לופול וא דמשזהל לוכי ןוגנילקה
 .הייבשמ ענמיהל ידכ תימצע

 .לכ .השעמל .דחא ברק ךלהמב דחא עובירב עונל לוכי .גנילקה
 .םינוטנילקה תא תעינמ םיינש וא ספא תלוז הדוקפ

 (שארמ-העודי הניאש) המולע הינרנא ןוגנילק לכל .קחשמה תחיתפב
 .תודיחו ףלא דע תב

 .למשחה :תוכרעמ תא תינמז עזעול תולולע ךתיללחב תושק תועיגפ
 .הניפסה לש םיינוציחה היקלחל קיזהלו

 .תוריל .םילוכי :םה .םיביוא לוכמש עובירל תסנכנ הניפסה רשאכ
 דא .תוריל לוכי ןוגנילק לכ םיוסמ ברקב .רתוי רחואמ תוריל וא םינועאר
 ?וניפסל תכשמנ ןוננילק לש ודיפרוט .םירזייפ וא דחא ןוטופ ודיפרוט .אל
 ררתוי הלודג וז היגרנאש לכו הניפסה ןוירש לש היגרנאה ידי לע לחה
 ןוגנילק לש היגרנא רשאכ ,הרקמ לכב .העיגפה תורבתסה הלדג ךכ
 ןיב טילחמ ןוגנילקה טינובק זא ,הכומנ תיטירק המרל העיגמ םיוסמ
 ךכ רתוי חכימנ הניפסה לש היגרנאהש לככ .ימצע סרה וא העינכ ,המיחל
 .הפקתהה תורשפא לע יטילחי טינרבקחש יוכטה בר

 .ךלש תוליעיה דוקינ תא תמייוסמ תומכב לידגמ ספתנש ןוגנילק לכ
 רתיובש םויס דע לוח םוי יצח ,דחא ןוננילק תטפתש רחאל

 .םיירקיעה קחשמה יקוח

 תוניפס תא .סורהל ךילעו זוירפרטנא ללחה תניפס דקפמכ תינמתה
 .ללגב דחוימב השק ךדיקפת .ךלש היטקאלגה םוחתל ורדחש םינוגנילקה
 ךתואל .תעגתש דע ודי רניא .םינוגנילקהו בכוכה יסיסב לש םמוקימש
 לכו .8.8 לש חול לע םיעוביר 64-ל קלוחמ ללחה .םיאצמנ סה וב עוביר
 .ריצל א ןה תוטנידרוקה .8-8 לש םירוטקס 64-ל תינש קלוחמ עוביר
 .(םיריצה תא ךופה םינמסמ ונא ללכ ךרדב) יקפואה דל "ו יכנאה
 :ךתושרלש תודוקפח רחבמ
 .תודוקפה רחבמ תא גיצמ = ט

 .ללחב וטיש
 תתווט"תרצק שושיג ןרק חלש -

 .תווט-תכורא שושיג ןרק
 .םירזוופ לעפה

 יםוטחסה %

 המשב וא ,םיבכוכה תמחלמ ןיררוע אלב היהת (היצאלומיס) היקחהה תוינכותב הצופנ
 יטפוסורקימ רובע הבתכנש יפכ ,קחשמה תסריג תא ןלהל ראתנ .סְרס ראסט ירוקמה

 תניפס .(רטרפרטניא) ונשרפ ללוכ ,תוחפל 1288 ותלוביקש בשחמל המייאתמ איה .קיסייב ,
 ,םילכנתמו םיביוא תונויסנ חכונ דרשיהלו ץמאתהל הילעו ללחב עסמב החוש ויירפרטנזא ללחה

 :הנועה קחשמ

 | סיככוכה תמחלמ
 רסאק וג

 ןוסופ ודיפרוט לעפה
 .תרבטצמ תיטקאלג המושר גצה =

 םינינמ לעפה
 .םיקזנ תרקב
 .תורטפתה

 .םיוסמ ןמזב ודמשוהש ביואה תוניפס רפסמ לש היצקנופ אוה ךנוריד
 ךלש לגדה תניפס םא .(תדכלש ביואח תוניפס רפסמ סולפ דחא) לומכ
 ךגוריד .תרטפתה וא ,היגרנאה וא ןמזה תרגסממ תאציש וא הדמשוה
 .ספא היהי
 :ןמקלדכ ויהי תוליעיה יגוריד
 ןוצמ = = רתויו 0
 דואמ בוט = - 8
 ער אל 0
 יניב = 8
 דקפמה תויחל הצור התאש חוטב התא םאה - | 0
 .העפסה דקפמ היהת אלש בטומ - 9

 קשנ תוכרעמ

 .הנגרו הפוקת תורטמל .םינוטופו םירויופ תכרעמ םינוגנילקל םגו ךל םנ
 .רשאכ .םינוטופה ינפמ אל .דבלב םירזייפה ינפמ ןגהל םילוכי םינוגמה
 .חתא .רזופ ע וב תענפ םא .ודימשמ התא ודפרוט י"ע ןוגילקב עגופ התא
 .דמשוי אווה ספא תגרדל םיעיגמ םיניגמה םא .וטנגמל בר קזנ םרוג

 טווממ

 עיגהל .תונויסנ .ואגחא "ל .העיגמ הנופסה לש :וולמיסקמה :תוריהמה
 | .םועונמב ועגפל (אא 0 "מ תונטק וא) רתוי תולודג תויוריהמל

 .ובירבש רוטקס לכק וי 001 חקול עוביר ךותב טוונל
 .םוי 0.01 דועו טוזש לש םוי 096 שורד םיעוביר לש תולובג תוצחל ידכ

 , תעסנש קחרמב יולת יתלב הז ןמז .עובירה ךותב תיצחש רוטקט לכ רובע
 , 89999 ןיבל ג ךיב רפסמ י"ע עבקנ העונתה ןוויכ .יוושכעה עובירל רבעמ
 הנימי עונל ידכ .םירבשב וא םימלשב םינתינ םינוויכה .(רויצב הארנכ)
 .םא .בריכו .3 ביתנב שמתשה הלעמל עונל ידכ .1 יטמ ביתנב שמתשה
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 ביוא תונופס ןיא יטקאלג-ךיבה ללחב .תוחפ

 ינוכיס

 ךתינ

 טוומ

 .םינימא טוישחו םוקימה ינותנ .סרב ,היסקאלאנל ץוחמ

 וא .ענפ) תוכרעמהמ



 תווט-תכורא שושיג ןרק

 ללשו יוושכעה עובירה לש םתלוכת תא הארמו םוש 0.01 תכרוצ תאָז ןרק
 .ול םידומצה תנומש

 רפסמ .הנושארה .תורפס שולשב תגצומ עוביר לכב שושיגה תנוכתמ
 .תושולשה ןעובירב בכוכה-יסיטב רפטמ .היינשה ;עובירב םינוגנילקה
 .עובירב םיבכוכה רפסמ

 (תיללחה תאצמנ ובש) יווטכעה אוה ךסמב יזכרמה עובירה
 .ןלחל תלגצומ תאזכ הקירט לש המגוד

 טווח? 3
 006 =הזובש

5 | 5 666087 
 65 וז

₪02 002 5 
303 002 5 
487 001 4 

 םירזייפ

 .תירונה היגרגאה תומכ תא הצקמ התא .ןמז ספא ךרוצ םירזייפה ירי
 -רבש םינוגנילקח לכ ןיב היגרנאה תא תייטמוטוא קלחמ הניפסה בשחמ
 .תומכו הרטמה לע תיטמוטוא םילע" = רזויפה .םאתהב הרויו ךעובי
 .בייואה תניפסמ םאתהב תתחפומ היגרנאה

 .םירחא םיימש ימרוגו טיבכוכל דעבמ ףולחל הלוכי רזייפה תייגרנא
 ללע ותוא לענת רזיפה"תרקב ,הסרהנ תווטה"תרצק שושיגה ןרק םא
 .רתוי ךומנ קוידב הרטמה

 םינוטופ

 .םיעבקנ בותנח ינותנ .רוטקס לכ תייצחל םוז 001 םיכרוצ םינוטופה
 תתויריב עייסל ידכ גצומ וביתנ ,טיישמ רזייפהשכ .טווינה תעיבקל המודב
 .תואבה

 תמייוסמ ןורמת תלוכי ביריל .ודימשמ אוה ,ךבייואב ןוטופה עונפב
 .עגפנ התא םא .ולש רוטקסב ףלוחה רזייפ תעיגפמ קמחתהל יושע אוחו
 .לקלקתת ךיתוכרעמ"תתמ תחא .ביואה לש רזיזממ

 ךאכמ .םינוגמה תויגרנא י'ע ךילא םיכשמנ ביצאה ירזייפש ךתעד ךת
 ורזויפה י'ע ענפיהל יוכיסה לדנ ךכ םיניגמב חיגרנאה הברש לככש

 ורבטצמ תיטקאלג המושר

 .נרקל ההז תנוכתמה .היטקאלאנה לש הקורס תפמ הסיפדמ תאז המושר
 הנה ג דא נא) ןמוטמ קרסנ אלש עוביר לכ .חווטה"תוכורא שושיגה
 1 - :תאזכ המושרל המגוז

 ו ד 16 שפ60605 הד סטהסת6חוז ₪ , 4

 וצו +ופ 558 לאל 845 5%

 לוו 9וי 45% 0020 0020 005 45+ +
 ויו 3ו8 0 0680 2040 0020 0050556 4
 אופ 54% ס02 0 0070 0010 004 555 ו
 דיפ +5 0620 0020 1060556 45% 3

 םיניגמ

 בצמ .ביואה קשנ תויגרנא תא לרטנל ידכ .היגרנא .ליכהל םיבייח
 .קלווכ) :תע לכב םיניגמל תוצקומ היגרנא תודיחי המכ הארמ תחלשמה
 תתיינרנאב תותיזופמ ביאה *תועיגפ" .(תיללחל הנימזה תיללכה היגרנאהמ
 ןנמה

 .ףיסוהל לוכי ךניא (םינוי תפוס וא בייוא תלועפ) םיניגמה וקוזימ םא
 דרת ןגמה תייגרנא םא .ליגרכ םידקפתמ םה ךכל טרפ .היגרנא םהל
 דמשות הנימסה .ביוא תלועפמ האצונוכ ,ספאל תחתמ

 םיקזנ תרקב

 .טורדה ןמזה תא גציימ ילילש רפסמ לכו ספדומ תוכרעמח לכ בצמ

 יש 'וטחמה 8

 .נוקיתל
 .תחלשמל

 אל .םעצבל ידכ המוקמב תיללחה ראשית ,םינוקיתל ןמז הצקומ םא
 לש עובירב םינוגנילק נשי דוע לכ הזכ ןמז תוצקהל ןתינ

 השדח הטיש וא םינוקיתב -ךרד-רוציק" םע קופס רמ עיפוי ,םיתעל
 .גצות המיאתמ העדוהו ןוקיתה ןמז רצקתי הז הרקמבו

 ורתונש .םימיהו םינוגנילקה ירפסמ םג  םילולכ טיפדתב

 תורטפתה

 .טפאל ךפהיי ךגוריד ךכ ךתישעב ךא .תע לכב רטפתה



 1 קת ו
 ?91= ה
 5 לתת *דוהדקפ ו 6 ופי

 6 אז : נז
 18 פע 9 ,א107כ ,אקולכ ,א073.507,7) 007.7 : א=יעהה .0ו* : 1.1

 15 פא .ראזדפ 0516 61457064/57א0א 6910 57856 (27-1-77)
 12 99 פופ א ד א דודה 007106, א 6

 13 א -ססקוקזסוז 05
 + 24/1)='פוסהז 865 9005065 * 99 9=*שאא וסת *

 למ +י5 1םד* : 0600)=יפוזה 5 *
 778 לאנאז *ושפפהסמ סא 51 = סחוס '

 6 לחנאז *ח6 א א תא אפ
 106 04-"או דאס

:0 1 
18 

 158 גיל : טס 8 005 : א ך:9 ד 7 : 6 0 ד 7 : 9 +: אופ : ו ו

 ואז 1406 ,7,)5/1.3)*

 151 אא -ףוז ₪ חש טו
1 
155 15+ 00351 0.2306 .08(+086.050+006.01( : 9500- 

 16 8( ככד2) : 99-99-5 : 840994%=)..₪1-1וח האפ( : א
 79 דו-ידקאםמי : זז ופנז דופו =
 ה

 08 35 00 560% (ח8 סו בתא 50 לחש
 ב

 188 006 : ךז 97 ופא םכפוש 450 : 13-0001-08,₪0% : 7
 36 00: ד 0108 0 07 06 000 0 7 א א : 5-8 : 5 : סה

 231 הפו -פז | 6 טז
 0 00: 5-10: זמ

]5 : 5154 :450 60508 : (08-6400/₪) 0-1 25% 
 6 0 1 מ 7: 7: 0 : א 1 1 0
 ב

 70 סא 1-0 דמ 7 3 0 : 8: 10 דו ספ 60 : 50
 71 א -פוד ל 10 א 5

 0 ספ ל + א 3 35 5 30 א 60 :
 30 1 6 הוא נפו 60 : 50/1055 3 1-7=1 : וז

 בח פא -פוד ל 5
 31 6 ו

 311 אפו 585 50 ה 0
 315 00508 500 : 1* 4-9 וע 02 07% דו 00%

 316 אא ס0ד נק ס0אטדדד סא מ מז 0 דוא ד 186 פז
 309 1 646 ופא ץפתוז ₪496 : סמ 5

 ה-8 : פופ 455 : 1 901336 אבו ץפנאז : זמ 6
 ספט 126 : וא 134707 : ₪

 3381 הו -הקשאד ואש א ד
 3359 ק91אז * 1: קא 1 ד
 360 קהזאז "סטנד : 0%

 קה אז : טז
] 
 כ

 400 (ס1אז *5179505= הבה
 41 קפדאז +5 םגידווה-*;44 : סמזמ

6 
 בה
 446 קא 55809 : טס

 445 ?תדוד * "+0 "5וד טסוא* : ת06)-פו טוד : אא
 46 א 505 70 547 פא וס

 458 <-ךאז(ה07219) : 1=דא[(ה9)0902) : החתא
 אפנ אא -פןפ דס דוא הוס אופ 9

 ה



0 

 45 5 : 1-1-4 : 1 וו
 45 חו -פ0 דס הפ מסד וודס! ודו וז

 כ
 466 0088 650 : זז 50-07 הפו 6

 461 6 -פ69 דס ?דאפ טאמאאד 55כדמא א קהטפוז
 65 דוא

 75 0 150 דפ 7 : דז וכו ד 50
 47 פו פע דח סא

 75 ו: דוא
 405 01 ור : 2 1=] +: הפדוא

 476/06 909 דח 567 או תוססא 05110 דא 50
 49 דד אוק א +='פססא* הפו דוא

 481 אתו -58 טז
 0 ה 10 דמ 7 : דו ווד( 08 01 ו אפו(. 15 דוא ד : דשא

 0 1 אמונו שא קאנאז איי *4ד5 : מ=פאע(נכא : םםדח
 516 אא /4744080/7)1) : אבו דנ=/3 )א : 50/5040 0ד)-2518201*510)-06"2*)50) 5 ט090 5

 פל 6%-"ודטהקה155 =אסא* : א-ס] : 357 > סטפ 530 : 1 וונג פא
 571 הוא -5/8 00680 6 ד יחד

 1 5 11 2 ןז 19 דא ספ 5
 08 0-1 3 ד: דא

 30 חדאד וג יותוד דד סא *:ם%* 56
 5 1 160 האפ כ דו 5
 549 החנאז * יויו * : דוא

 5 תנא 1=ס1-2 ךט פג 2 סמ .תפס-ל דס 5047 + ןז 146 א 7 ה 366 08 7 דו
 מנ אסא -ךפפז 00 0

 589 17 501 ,)=% הופ 0%='עסמש* דפו 5
 565 1 06 האפ 51,406 האפ קאס 1 4 דאו

 66 הו 5דמאפגפ םאאסז :םשאא וזה 95 06 70 תוסס קו
 579 ו 5/1, )=4 דואו 0%יפססוסס' : 1-ץ-דד : 1-6 : ?0ז > ?חנה ₪: 1-6 : טס 5

 71 א 005 5 ה הזה א הפ
 50 אט 31 : = 06 דפ 05-י* : הוא

 ומ 567 ₪ טסוופ1דדמא חו
 0 0 6 זמ 5: = םודנכס סח = דו יה | עי ; פדא

 501 פו סאטדדדסא הע" ושוא6 50400 סו םגווא< 15 קופסה
 סל : דוא

08 468 5 508055 0875 

00 506 
 610 007 158 דס 6: בז טוד דו

 611 אה פפה קפלגזא דדו
 610 סוד -ס(1)-ש : די 201348 דוס ו

 514 אה : דשא
 615 1-1אד 00 2297) : 1-01

 616 אפ פופ דק = הא טוד 15 ד ד
 405 הוז * *ו4ד):יפואוסה * > 1 0-2 וו אטחא

 71 ו פופ דס קפדאד תאומה ספווחוס וש
 ב

 46 הפ 105 86
 6% ךז 06 ₪ 032 דפו 0

 51 שמ - א 0
 65 הנוח : 1 19 דוס

 558 ה "סא 5 ד = דפו סמ ד דח 8 : ץקדאז 140 0899801) +: שד : טד 5%
 96 א ד פז גד זפ 6 חופו הוז זז

 65 זז 9 דפו
 ה

 806 ד 90635 דא קנז דפ" 65 אט: נז
 01 ד

 70 15 : ךז קול דשא קאזאז "אס 51+ : סט 6
 719 1 5 וו הזז זי

 0% אמה יססותפמ *50 : ןפ ו 06 = דוא
 74 דץ ₪5 סא = 0

 לחנאז 910*



| 
 | לפו פא ראשל זאוס מאד

 || 76 דד 2 אופ קו ו 1 : ספ 6:
 9% םנפנפ 49% : הפות 458 : 6:-ןוד 40 : ל 12 050

 | 791 פא -דפפז ₪ טז = ₪ ל < 6
| 
| 
| 
 ן

 פסו חשו פז הא שא ,זחו פו טק הז
 18 ?תדוז *צפלא0 שק +: 01-024-5 3 07281-5 : םחזס 3%

 15 קפנוז "גמא 5זטואו* :  שס 515 + 8
 45 ה 1 6: זו 2
 | ₪ ב

 ו דס א : ד ודו 058 דפו אט + טס
 7 הלפפ +:

 | שא ו-06 + פג תו
 | 8 הפו הפיצה תמוז א דץ
> : 1018 : 618 00508 898 

 פלו תא וא :הפדחת סט 60. תו הסחח םוסוסו שנ 056 ו אש
 06 1-93 : 415003 : ןח ד ו

 8 + ,795398 : \=00507 : 1=-81004) : ןח 1-2 דפ
 ו דו : 0-0 : 1 66 סל לק פד

 901 פו - וקפה אופ דד ים וז
 66 ךז 8-5 ךוופו זחתוז קוני 7

 41 חס קחו 550108 0% דפ
 פו ז פ72.צפו-2 ספ 8-5 אפ לאע26.15 דוופו אהד : זס 6

| 
 | 96 זץ 9-1 דו קוזה

 | 978 א 50728003 ספ
 908 קדוז א : ךז 0-7 פא ספ 615 : םסזח |

 90 דס 7: 0
 | 16 ןז טון תו

 1018 0 : 4(-2 : 19/97 : שם
 1070 ?התוז יפזות'ז : 1 ה-5 ופופ * העפסהאפ *ד5 : טז

 || 1005 זז וטקופונ408 ד קפה > 609 456 : מד
 1006 הונו קאמה ד מ א 17 סו זץ פז +

 1030 60908 345 : סנס 1%
 100 קהדוז יפדוהפהפ'> : 1 = דא 8-2 : םז %

 10% 2=ז ול : 0-1
 || 1060 9ן-וק 57 צל : 509157757 | ספ 070: 0 3 סה

 1079 לאנוז * ספד: 2 ו 0-0 +: 6 ז : 
 | 0 ום1 ,1100919865(=823- 1? 97 דוג לובש

 1090 0098 486: 1 56 דו 8
 | 109 מ ד 5

 1160 00509 556 : פד
 1119 1 5 דוא הוד יזפפ* : טס

 1126 ד-ד-דק : 1=01אד 01041051 יד3/0) - הסוד (סכש+(50דב)/פ)
 1101 סו ?ךאפ אמו טוט

 1105 ן 161 דאו 1-דק > 08
 1106 אסא טסה סנה דא אדום דא

 דנדפ 0101-/ם1400%0007) 3 02=02-(8(07ו900207) : סוזמ
 118 13 : ןז 206 ו

 | ו
 || 115% תפוז יקמופסל5 הסה0 : רוד ד ךחפימ) : 1 ו-3 דוא

 ו
 1470 ספא : ךבא : סמ 1-0 דס 7 : 1= 5015 וו |

 1075 זי 201036 תוסו %=לפאמו ל
 ו

10 010:0101(-0 : (4/)14)9080181)70-51(*2612010-502*2(%6-> 1196 
 נפו חו - ההוא טאו = זז 0 דווחו
 ו

 1009 ךז 0 םפ אבינו 0 0
 | 1006 307058 : ך פו וךד דו ₪508 חה :
 1211 הפו -א.זאססא םאא פה 06נדמצד 08 5

 4 שי'פוטחפה



 | 1015 06 פוקט
9 :1 

 10 אס ד 41 הסקה 0 1 |
 103 א: 7 8 |

| 
 | 106 א הא א דכ ;"הד סנטה 7

 | 1046 שו פופ דה קמזאז 36301א6 קח 98. 195. 60 9 5
7 10 
 ב

 107% סספ)פ 1245 : מא 1501-2 דס סנגל : 5
 1080 ל 166 08 7 08 68 סה )7 דוא אז יוצי

 הא

500 
 1097 א

 138 155 : ו כ דא
 1391 הש -אפס סא דד חפמקאפ5 16

78 1-8 506 : 1245 00509 1300 
₪ 

 תפנאז 105/07
 1350 אפ

: 610 0095 :1 
 ו פו וו

 | 1365 דאל *אזדפ דס פוד לפינא
1 

 1368 ?01אז 2866508761 : טסזמ 5
 9376 טסנאז : ?ףנוז ידדא- 15 ע* : סמ 8
 | 9375 לנאז : להד יוחד ו

 9306 קהנאז "חה ופי
 9416 א-1אד(88-0934100/130-ד)) : ו 768 סה ה=ל ₪548 08 660 דו 8 4

 0 ו קא יס הדדא : א + 1 300 דוא חנו

1 

 בועחמה תירק"

 םיבועחמה תגוצת םלוא
 - לארועיב לודגה

 תדמתמ הגוצתב קסעלו תיבל םיבשחמ ןווגמ
 םיחמומ י"ע ץועי 6 הלודג תיעוצקמ הירפס ₪ דומיל תותיכ ₪

 רתויב תושדחהמ תונכות רחבמ 68

 04-727719 .לט תפצ יגירסל ךומסב ובלכרפיהה י"ע טסֶופ ק'צ "'בשחמה תירקיי

 יש"בשהסה |



 תרומה .א
  .המאשמה >שש:>לקשעשש

 ךומנו הובג דוקימב תינכות
 יתלבה טרסה תא ובחא םיבר םירנובמו םידלי
 לש וטרס .(רקטואב הכז אלש תורמל) חכשנ
 רוצו לש תומדב קסוע טרסה ₪ 1. גרבלופש ביטס
 .תאיגבו .ףראה רודכב וירבח י'ע תכשנש ללחהמ
 .ויפלכ םירגובמה םלוע

 .בותכל ונתלוכוב (וימאותו) למזא בשחמ תרזעב
 ךה ,תינוג-ברו תימאניד הרוצב יטייא םשה תא
 הו .2 .הנומת .(68) היצולוזר"תכומנ הקיפאארגב
 22 הנומת .וטא ,היצולוזר"תהובגב

 גצמה לע תתויתוא :רייצל" לכות תיאז הטישב
 .ךנוצרל טאתהב

 ל | ב ו ה 0 ב 0 0 ו ו
 ה ו ב ה ו ה ב ו ב 76 .תוסד 1ם.35 0,ןא 28/35 קז 5 אנא |

 ה ו

|] 

₪ . 

 ךאד 56 + ,סאס 612 + +
 :מ דס 38: ;םמ ! = 36 זמ 3

 0: שאז 1
 8 דכ 68: 08 3 = 28 זס

 1045 אשאז 1
 0 ד0 68: 08 דס 5

 1. שאז 1
 8 דס 60: 608 = 129 דס ו

 ך 1.4: אשז 1
 ךמז 66 א קאס 4100 + +
 0 דס 188: "מש נ = 129 0

 ומ

 וב
6 

= 005 
= 1 908 

 + אמו טז
= 908 
 ה

 םסש =
 פד
= 08 
 59 ו
= 6008 
 מ ז = 9

5 
16 
8 
38 

]- 

 139. אאטד ן,3: אפאז 1
 5 אז 66 = הס 400 + 1
 טה הנח 1 = 130 זס 218: ץםס )= 20 זמ

 רתוסז 1,4' ףסאז 1
 פ0 המק | = 165 ךס 178: *08 ] = 30 דס

 139+ תסשסד זן, אשפוז 1
 לכ תטסשסא =  דחז 66 + חאמ <1כ + 1

 108 תםש ן < 205 דפ 215. קס 159 זמ
 135% את\םז ן.3י אשאד 1

. 6 0 185 

 /'פוטחמה



00-01-0007 

 .שדוחה תדיח תונורתפ |
 :3 רפסמ ןוילג - שדוחה תדיחל תונורתפ | .רפטמ ועיגה 2 ןוילגב המסרפתהש שדוחה תדיחל
 .תורושח תא רייצל םוקמב בשחמה א .40 1 1 | .השג וא תיפוסוכיפ תגציימ הבושת לכ .תובושת
 .בחורל .הרושו ךרואל הרוש רייצמ ;אוח בחורל 3 ןויליג תדיחל ל ןונמא לש ונורתפ וז = | יח הדיחה תורטמ השעמל .היעבה ןורתיפל חנוש
 .ינשה רויצב ומכ . ..וקנמ תורחאו וז היעב ףוקתל ןתינש תוארהל (א)
 .תונחב דבוע ,ירפ יש לש ונויער איה וז העצה = "ו (95) הנורחאה הרושה תא םינשמ ונא םא | םיארוקח ןוימד תא תורגל (ב) ;תונוש טבמ תוד
 .םורטנצ ףוגניד בלב םיבשחמ = הדוקפה תא ,ווויוו)ו ) הדוקפה םוקמב םיבתוכ .תידמקזרד הצירוטאמב -לומיסל

 .םה .הכוזה תינכותה תוריזובל .ינוירטירקה
 .ירשפא ןורתיפכ ןאכ תשגומ "!ויבייטימירפ" אמגוד .ןבל רוחש תוצבשמב הקמד חול אלמת רשא תינכות בותנ רפסמ תניחבמ תינכותה תוליעי )1(  :םיינש
 היצמש הורה תא רעיל תל ל ראלחו ₪ רלשע תורו תוטל דל .טעמכ ;תנועה ליג 0);עוציבה תוריהמו תוארוהה
 ו רד ךמוינ יפר לש ותינכות ,בגא .בקעמל ןתינ וניאו
 .ול קינעהל יטלחותש הקזח ךכ לכ התיה הפיחמ
 תתלבגמ ןוירטירק לע הנע אל םא ג סרטה ףא
 .ליגח
 .ןורתיפל תוינכות יתש יפר ונל קפיס חשעמל |
 .תפ* היינשהו הריהמו הליעי ,הנושארה .תינכותה |

 ךויעל .הקתעהל תזיואר תוינכותה יתש .תיפארג
 ןמרטצתש םיחוטב .ונתנאו ..תקדקודמ . הניחבו
 :םאה חארנ םיארוקל רגתאכ .ז הכרעהב ונילא
 .תקנ :קיסייב) וז .המרב תינכות בותכל ירשפא
 .תינכותה .תוארוה תוחפב (תופסות ילב השקבב
 .וימאות וא לפא בשחמ רובע הבותכ

 .קה תמוקבש יש,

 אאקווד שלחה ןימח וניא הפיח ןימה |

 נרחב המגודכ .םיניינעמ ויה תונורתפה ראש םג
 ןבסמ גרבנטוח ירוא :םיאבה .תונורתיפה תא |
 .תויגא תורוש ךוב הדרפה עצבמ 50 הרושב רשא |

 .תונכותה ,הווקת חתטמ לווב יא .תויגוז יתלבו
 .םירפסמב שמתשהל מל לבא ,תדבועו הכורא
 תינכות הנבש .ןורשה תמרמ ןחב לייא !םילולש
 .(תרגסמה עיפות םיכטמח לכב אאל) חריחמ דואמ
 .תויצה"יא = ורמ'ח ואוה תינכותב ןיינעמה ךא
 העפות .הדיחב וחטונע יפכ קחשמה ולכל
 .רתה םוחתב םייתריצי םישנאל תיבוזח תינייפוא
 ררמ %1"ו אסד תודוקפה .דובכה לכ = תונכ
 .קסועה 5 קרפ וטויב יטפוסלפא רפסב .תועיפ
 .תורוצ לש הובג דוקימב

 .ואקווד ואל = וזישלחה") הפיה ןמל התעו
 .הטושב .תונכונוב תשמתשמש ,רמועמ ריש רמת
 .הנבמ רחא בוקעל וניסונ רשאכ .תירטמאראפה
 -עוטש .ונבמה תונכיתה ישנאב ונרכזנ ,תינכותה
 ךכל .םרוג 600 תדוקפב זרפומ שומישש ,םינ
 בקעמל המוד תודוקפה םרז ירחא .בקעמהש
 דש םואשאפא 5 םכהפמ .רשע תב .ימת לבא ,יטגפס תחלצב הירטיא ירחא

 0 .רמת יחל הכ .ונלוכמ קחצת דוע ,שמח הדוקנ |
 קלא לש ותבושת העזגמ הקוחרה .ודנולמ

 ןויליגב שמתשמ ,תירבע דמולה .1? .קלא .הימ
 .תויצמ ונוא \אוח םג .רזע ולככ יישיאה בשחמה
 .ז | | .תינכותה לבא ,אאנ"ב שמתשמ ,קחשמה ייקוח'ל

 95 ד 1 5 אשה םאפאז
1 180 068 = 00008 = 3 

 70 15 ץטא 1 = ₪ זה 128 פדשק 155 708
 8 זמ 128: הקוסד ן,: אח.סז 1

 ד 1
 28 אמ בס1א0 דא 8

 25 תפא א = 1 ד 4% אסא [ - ו זמ 5
 ל = א דס + .תינכותה לש הטרועב תפשונו אוילפהל"תמכתותמ
 38 16 1 = 14 דשא 1-31 ;א אד לוו .חכוזה

 35 1₪ 1 < 4 דחה 1 ו רשא קרפ לש לש ותינכות .איה הפי תונכת
 4816 1-74 דא 1-1 א םלתב ךלוה ונוא אוה םג .4הניב טמתשמ |
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 וה תינכותה ןורסח .םוסריפ .סיווש .תינכותה
 ,תורגש"תת) .הנשמ תוינכותב שומישח ;הכרוא

 - 16 זמ 119' קא נ - א דב

 | 8 .הבר הדימב הרצקל לוכי (תוניטור"בוס
 | 2 רוור ור :םירחא  םיבשחמל .תונורתופ 5

 ו ןועארדה רובע ,אבס .רפכמ .ןוסורח  ןבוארו
 0 2 .רתה ;הו99/44"ה רובע ןענ ובוקמ ידרא לייא.32
 ידבנ אול תונכ
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 ...ץרוע ימ בלכ

 יבשחחמ לע לכה אצמת ונלצא

 .םימוחתה לכב םירפס לש םוצע רחבמ
 םםייועיאה םיבשחמה םלועב םינורחאה םישודיחה
 .םלועה לכמ הנכותו םיניזגמ

*%- 
 תירוקמ הנכות הציפמ סט ווושדח
 יל"זחבו ץראב םייוטיא םיבשחמל
 טופל ונילא ונפ - ווי ווקמ והנכות יבתוכ

 םיבשחמה תוינחב םכתורשל תאצמנ סטפ תורפס
 ץראה לכב תורחבומה

 03-290142-לט 5רעש רטנס ףוגנזיד-ביבא לת
 02-222666 .לט 260 תונח 97 ופי ללכ זכרמ -םילשורי פט

0-0 

 ה 5



 שדוחה תדיח תונורתפ

 כ

 ןובנה בשחמה ירבח ,ינד
 יררהו ליט

 םיתבו תויביסמ הישע תומד אוהש לנד תא גיצנ הרדסב הנושוארה תונכתב
 .רשפא םילק םייונישבו) טפוס"לפאב הבותכה תינכותה תא וטיפדתש רחאל
 .ךסמה יבג לע ינד לש וינפ ועיפו (טפוטרררקימה יבשחמ לכל המיאתהל
 ,החיש תלוכי ןוגכ ,תוישונא תונוכת ינדל תונקהל הסננ שדוח לכב .התעמ
 .םכתא סג ףתשל חמשנ תינכותה תא חתפנ רשאכ .ילקיסומ ןורשיכ .תויוועה
 המיאתמש תינכות וא ןויער לכ .ינדל שונא תונוכת תיינקהב םיארוקה
 .תכרעמב ולבקתי ,תורשקתה תלוכי םע שממ רבחל ינד תא ךופהל םכתעדל
 .תא תרייצמ הנושארה תינכותה .סיפדנ תומיאתמה תוינכותה תאו הכרבב
 ..תיארקא סימלענו סיעופומ םירביא לש תוגוז ,תימאניד הרוצב ינד לש וינפ
 חמא ,אכה סעאמו

 | ו
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 .תיארחא הניא תכרעמהו ,סמצע םיקפסה י"ע הרסמנ המישרה .םיישיא םיבשחמ םיקוושמה םיקפס תמישר ךינפל
 .תויועטו סייוקילל|

 ,תכרעמל - תיבתכמ בטומ ךא - תינופלט רשקתי ,תאז המישרל ויעצמא וא ותונח תא ףיסוהל ץינועמה ,םיבשחמ ץיפמ|
 .61232 א"ת ,33325 .ד.ת ,64168 ביבאלת ,5 הנאמ בוחר ,244380/8/9 .לט

 טקוידא < .285869 ,רטנס ףוגנזיד - םיבשחמ עדי לפא < .250%29- 28000 21-רקסנפ>=יסינסכא < :ב'בא"לת
 ביבא תמר ןולמ - ןרובסוא = .287362 ,5 רעש רטנס ףוגנזיד - טייב אפלא = .283969 .782 תונח ףוגנזיד בל -
 ןולמ - םיבשחמ רטג * .293992 ,4 רעש רטנס ףוגנזיד - לאטוג * .259559 44 רייאב 'ה - ראניב = .413181 1
 א'ת 60 ןיקניש - לקדיד * .244036 ,110 לוריבג ןבא - בשחמה ןוגרד < .652621 (1616) ,1616 יניס
 = טואה ורקימ < .624368 59 יולה הדוהי - ריעה בל = .238077 ,330522 ,60 רגסמה - הטד < .2
 43 יקצדורב -- סומסוקורקימ = .256376 ,63 לוריבג ןבא - הקינורטקלא א"מ 5286612 'ב המוק רטנס ףוגנזיד
 * .447210 ,290054 ,6 רעש רטנס יוגנזיד - הקינורטקלא רומ < .611521 ,57 ןימינב תלחנ - ליעפמ * .0

 03/652815 ,656877 ,29 דרמה - םיבשחמ ןכמ < .663606 ,133 עקרק תמוק רובג תיב - הידמגמ
 ףוגנזיד בל - םיישיא םיבשחמ ראטס = .331217 ,62 רגסמה - תיכוס 280453 ,31 ךבילרק - ןונ ןינ =
 ,280453 ,63 אבכוכ רב - דיירטפמוק = .296349 ,290777 42 רקסנופ - םיבשחמ סקס < .288348 (טקוידא לומ)
 - םיבשחמ הליש %.280366 .5 רעש רטנס ףוגנזיד - קינורטויפמוק = .289520 43 ךבילרק - דנלרטויפמוק <

 ורקימ * .02/249106 ,249652 ,97 ופי .ללכ זכרמ - הנכותו םיבשחמ המזוי * :םיָלַשורְי ,45 ףוגנזיד
 .םילשורי ,ללכ זכרמ - תימדת מ"עב פוש ריקפקס = .02/634314 ,668798 ,26 הלדוטמ - םילשורי םיבשחמ

 .עקרק-תמוק ,34 הדוהי"ןב ,ריעה לדנמ - טייבויפמוק * .104 תונח .ללכ ןינב - בשחמה ןדיע 6. 
 ,קילאיב תירק ,62 דוסיה ןרק = ימורד ןמרגנל = .04/539287-8 47 ופי - ראניב * :הפיח 9

 04/669732 ,7 לצרה - םיבשחמ ןכמ * .1
 29 םיטפושה = םיאנכטה שגפמ * .04-727719 ,244924 ,20 תורדתסהה 'דש ,טסופ ק'צ - בשחמה תירק *
 ?ןג-תמר 057/38775 .72103 ,92 תורדתסהה - םיבשחמ ףשר * :עבשדראב ,04/737158 .ןיקצומ 'ק
 וטיבינ < .727219 730911 ,1 בורוזולרא - םיבשחמ אדמל < .724235 7 האורה - םיבשחמ תוכרעמ .ר.ד.א *
 :ןויצל-ןושאר .728280 8 ןוקריה - רטנס רטויפמוק * .7781%5 ,778170 44 לאיזוע - םיבשחמ
 28 דלישטור = רטויפמוק רפוס < .991759 ,בקיח לומ 94 לצרה - םיבשחמ סר * .3 רוינס - פוש רטויפמוק *
 םיישיא םיבשחמ דקש = .052/33778 (זספב) 5 ןמציו - תיבשחמ * :אבס"רפכ .954935 .(בוחרדמ)
 :דודשא .057/24879 ,ירחסמ זכרמ - בשחמ יתוריש יקיו < :םיקפוא .052/23048 74 ןמציו

 .054/54452 ,185 לצרה - מ"עב פוש טייב = :תובוחר .055/24673 ,78 תונח 'א זכרמ - מ"עב פוש ורקימ <
 - םיבשחמ ןכמ + .846471 ,50 רקנש = רוטינומ + :ןולוח .054/837793 4 ןימינב - םיבשחמ .ד.י *
 .052/555018 = םיבשחמ אדמל * :הילצרה 03/850577 ,36 תליא ,ירחסמ זכרמ
 םיבשחמ ב"א = .582296 .147 רופלב = םיבשחמ ןכמ * :םי"תב .052/551276 ,48 ןוירוג-ןב - בשחמה רינ <

 :ןורשה-תמר .הננער ,198 הזוחא - בשחמה סלוע < :הננער 03/860493 ,37 דלישטור -
 ןדיע * :הרדח .053/42316 - קינורטויפמוק + :תינתנ 03/480733 ,33 ןיקשיסוא - בשחמה םלוע <
 - םיבשחמ םורמ * 063/23296 .37827 .17 אישנה - םיבשחמ ןכמ = .063/23786 ,21 הפי ללה - םיבשחמ
 :תוקת-חתפ .067/22727 ,םיחרפה 'חר - תוכרעמ \ר * :הירבט 063/23936 ,89 לאומס טרברה
 .057/90032 ,ירחסמ זכרמ - רבצ * :דרע 915673 ,2/'ב תורדתסהה - אזו. *
 .58*065/90524 בורזולרא - םיבשחמ םוחר * :הלופע
]= 
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 יפו

 ךרועל םיבתכמ
 .ללכלץינע ןתחתמאב מט סאו ךיתובגת תא לבקל םיחמטונא
 -- ךתבותכו ךפש תא תוהומה תובונת קר .נסרפל ,םיארוקה
 תא הדבוע ייל ךילע ירחקמ קוסו נוסוחהב קסוע התא םאו
 ויצק פא ךתוהז תא ריתשנ ונא .טטרפההל תויוע = ערטמב
 .םשידמלע הבוגת םטרפל טילחנ שאו = טרוטמב תא

 ךורעל (הלצננ חטבלו ונתוכז תא סירמוש נא יכ ךתעד ןת
 .קודה וא תוריחבח ,רוטיקה עמל תונוגחה לכ תא

 בקכב תובטת הנוכמב תוספוומ תוכוגחל הנושאר תופידע
 .םא = הנורחא תופידעו הרושל הרוש ןיב םילופ םיחווסנו די
 ןומוו תואקתמל = ללכב

 םייונמ

 .לקש 115 ווהב וה תדרובה תרכוחה לש ןכרצל הריכמה ריחמ
 .דחומ וסרפ האר) יתנש-תכח יונמב הדדוב תרבוחל ריחמה
 רוזחכ 4395 לו ןובסיח) לקו 7 וה (הזןויינב סיימה עצבמל
 23\יתנשידח יונבו (ןוכטיח 26:) לקש 85 וה ריחמה יתנשרד
 .טפסכ ןוכסיח 20%) 91 זה דדובה ןולינה ריחמ (תונולינ
 .םיויטכער םינופרעפב

 ידכ .שארמ תועובע רטסמ ךחבוזכ יועש לע עדוה אגא
 .לכל ךרטצח" .םיורדח םיבטהוממה סידוביעה תא ךורעל לכונש
 .ענהל רצרת א .ךמוקפב ראשיהל ידכ ךלש הציוה גלו
 .הרמא - הלופכ תודיהמב תוחפל יל ךרטצת והשלכ וקמל
 .תואלפר ץראב הסילע לוראק סיאול לש ורפסב המזדא הכלמ
 הז םדקתמ יזגמ לש ךכעמל ריד וקטטה תו אנא חטבה

 .בוחהשכ .ןמלטה תעצמאב ג תישענ םיונמל המשרה
 רלצלצב .(סרנייד וא הז ,טרכארשי) ךלט יארטאה ןונשחל
 ית קמ ופקות ךסיטרכ יסטב בוקנלןכומ היה תואזכ הרטמל
 .האלמה ךוכותכ ךל

 .הדבחה תרי לע בתכב ושעיי תירחטמ הרכח בויחל תוינמ
 .ןץמומה דוקפתןויצ ךות

 סימדוק תונויליג
1 

 רעש 2 םיבוקנה םיפירעתה יל תו סיסב לע ורכטי הלא
 5 טו לק 00 - 3 סט לק ג00- 2 סמ ;לקש 80 - 1 סמיסחו
 נוטחל לקש 115 = 6 יסמ !לקש 115 = + "סמ :לקש 100 -|
 .ראו ימד לקש 25 תנסותנ רזזח ראודב וא .תכועמב

 תוישוקו תולאש]

 .רפטעמב רו םא תובותכ תואעל תוטעל יץמאמ לכ הש

 .ילארושיה ורקימה ןוחרי
 .םידוומילב ,םיקסעב ,תיגב ךלש

 .תזחדל םוונל םילולע םייתכרעמ םיסמועע תוומל = תכייובס
 .היפ לכמ ךנופלט רטסו תא ןץצ אנא .תובוטתב

 דיפ לא וערחמ .םיינשל תוכיש ךקיאש ונמלט תוינפ
 .לבקנהל תולוכיןניא םימגרתמו סירבחמ חודוא

 יילולע .םיארוקה ללכ א ויעל .היוטעפ היפ לכ
 דנב ןויצח ןכיסא"אלא .ךרעח ילוקט ופל ןזגמב םסרפתהכ
 רטע אסא .המפרפל טוהל החא סא .תויאשחב ךנוצר תא שוש
 -ימ הבתכ תוכמכ ךתינפ א טפדה כ רוזעכ לא הרדסמכ
 -בתכב בותכ תויפל וא (לודג רינ לע דחא דצ לע .םילופכ םיחז
 יתרוש רי ,תרושה ב םילופכ םיחוחומ :אלמ ביתכ אנ רי
 הינה לע דנלב דחא ד9 םיכחו סיילוש

 םירצוי תויוכז

 וא ואילמכ ולפכטל ןיאו נז הז ןימסב לופוכה רווחה לכ
 ומ למה תואנ הבוחכ תושר אלב והשלכ יעצסא יע וקלחב
 .האשרה שקבל אז םע םילוכי ךועח תודסומדא םיעמתשמ נד
 נאש .ףקירילכגומ ומי תוכל העומקו תעיוסמ

 תוירחא

 כ ץגמב יפומה רטוחה לכ תא קודבל ותיונידמ האש תורמל
 תתברע םיחוטבמ ונע .םלוהו לעומ קיזזמ אהיש חיטבהל
 רמוחכ עומיטמ בונה קזוה לכ יפלכ ללכמא תאטוממ יחשלכ
 הז ןזגמב ותשלכ

 .תעדומ ה תוירחטמ תועדומ ןה ןוזמב םימסרפמה לכ
 .הכרעמהו םתימיסרפ כותל םוארחא (טלפ/טלק רודב] תויטרפ
 וא ?וירחאב הקלחתמ הניא

 ,הטמאה .תועטמ האצות והזלכ קל יארתא וא ץממר
 רמוח תודוא תוריקסב ת/ל"תעמ םירוקח םגפ וא יוקיל שזביש
 אז רנכטה דרועה קש יא טומי תוטרודהחלאכ וא כט
 נע .םזקנט לש סחיתיבונת ססרפל חמש
 ונוארוק ל םהסוטל וגניע ןוא

 טעב םיכשומל
| 
 השעוו בבל רפת וטבקתמ :וותורפט ומוות
 .ןמוסרפ וא לוקשל ידכ ץמאמ

 .תיבבו הדוב ןופטו תבותכ ב לולכל תייח המורה לכ
 .טלעיסינדת וא םירויא תייולב = תומורתה

 יב לוטכ יכנא חוורימ תביתכ תנוכטב תורורב תוספדומ תויחל
 .םירקמב .ןבל ריי לש דחאה ודצ לע יבחר םייוש ,תרוטח
 יתרוש ריי לע דא = םיאנת סתואב אנ דויבתכ לבקנ םיגירח

= 

 תמירצ

 ונרצל וצו) הכא םיטרפ לוככל ךירצ תסטדמח טלפ םג ואטווה
 (חמלוה תוססוולכ כ"ט ךותב

 יייעוצקש הנע ייכיכב ומהו .תווצקו תווורב בותב
 .ובוק קיוו מכ םילס המגדל :חיזנל ואב ם

 ;אראק וא ות 1 לפא,3 קיו םויטקפט
 יואב הביחכל םינזנ = תיביפ

 .אלו הרומח היעב איה הי
 .גלמומ הנק

 לכ אלו הקיצמ חינוס חנופ

 טלפ
0 
 תעצמאב קפותט טלמ םיטקבמ נא .סידדוב םירקמ לז
 .האז טיפה בטחמה סא - תועטח תנמס תא ןיטקמ הז ךבטתמ

 .תסמומב טיפדמ ךנא סא .ההכ טרס סע ןבלריינלע ספדה
 דע הרומב בכל גונ יי ותכ רסוח - הכי תווכמ לאו

 .ךרוגע זכרעמב וסיפדהל בדנחיש והשימ םיאצומש
 יה רציכ תונכוחה הע המ תודוא רצרצק חרד קמ אנא

 .ברכו תדגוע
 סמל .תכוחכל סחייתהכ הכירג הונסותה חודוא רעה לכ

 ווב הואה לכ .יד לע ורססמל אלו = .תווחל וא יוטה
 הס .הכעהכ לבקתה יייחא יבצחמל תונכותה וחמאתהל
 .המנודיתצרה לש (וקלח תוחפל| סיפדת לולנל

 תוברע

 וא .ויתומורת לע רומעל ידכ םירוטח םידעצ טוקננפ תורמל
 ,םיארוק תומוות לט ןתרזחהל וא יתוחיטבל בודעל סילוני
 ווא .ז ייל םיקמוסמה ברוכו םימוקצה .סיבחכמ ,דירבחכ
 ךתבותכ הילעפכ .תמלוה מטע יקעט נא ורזההב ךנוצר
 .םיאתמ ראוד לובו האלמה

 8% םייונמה יעצבמב םיכוזה תמישר
 לאפר ומאוד בל :אב תונחל תחנה ירבוט = תובוחר .תואלקזוה יעזמל היירפס כ רוספורפ"ורקימ - ינש סרפ = ש'ב וע קחצי םוקוס בשחמ - ושאר סרפ
 .הזילע * והירמש כ .בינ תנוי < חננער .רומ ביד = תזפ .ןזול סחנפ * הילצרח ,ןומרכ הירא < קילאיב 'ק ,יאני הכלמ = הווקת ינג .הדועמ םימחר < הוקת חתפ ,ןופלח
 + ןורשה דוח הביזרש תיירגדמ < םיקפוא ןחכ דלרג < ם" ,נונבל כא גר רק רואיל <וא"ת,נש לארשי = םייח ןק ןמלרפ ןר אית ןייפ ןורי הרדנ ,רוטקמס
 < שיכ ןוטורב בד + אית .רזעילא ןב לזיחי = הפיח .בוירא לאמש < הננער ,נולא רזרד = צילשאר .ןורהא ליג < לדרצ0770 צ'ד תיירפס = הפיח .ןמצכ הדוחי
 ואיל חיתב = ת'פ ןיקסי לאקזחי = לאמרכ .ןוסח חספ = ופי .ונסרו חצלנ = םיי מרח לט = תנויצ סנ ,סוכד סחנפ = ת' ,ידעלג לארשו = תימ ,םואבדלוג השמ
 .ירוא = ג'ר ,יקסרפ ףסוי < הנהלא .רריפ קחצי < הירבט .ובע ליא * הלא ןיע ,רמנ ךורב = ם"י .תוילגרמ הנח = םי תב ,ןדרומ דוד < א-ת .ץנרמול יאור < צילשאר
 קיש = ןולקשא .רדנולב סהרבא = לאימרכ ,סוגרא < ןולקשא .ןולא יסוי < ולוח ,רחש הנוי < קילאיב ןק פתור תיבוט = צילשאר ,ינרק ירלו = הינתנ .רינשוק
 .ארזערלקויט בשחמל החמה ירבוט = הפיח סקי בואו = ןיבס .לארה המלש<= צלשאר רטכיד לואש < טל .יקסנילג ארויג  ש'ב ךמטוג הוודח <תובוחר דגרב
 * ןויבס ,טאלפ ןימיינב < 9218 דוקימ 3 'ב בולוקוס .זגרו ןליא < הפיח ,בחרמ רשא = ןולקשא ,ץיבוביל םירמ = גיר ,איבל ןמחנ < ג"ר ,הידבוע יבצ = םיי ,יחרזמ

 .לע תיירפס = הפיח ,רטסוש לבא < א-ת .רזלפש לאגל < ורב "ופכ.ץיטש לארע = הפיח גיר ךר < את ,ינבואר השנמ < אתא 'ק ניק ךתנוי< הפיח ;טקיפ ושמש
 * ם"ו ,ריפוא ןועדג < ם"י ,יקסלוס יבא * אית גולוס להנמ + זא'ת ,הלורוטומ תיירפס = ם"י .תוישעת חותיפל הרבח * דודשא ,א ףיקמ ידוסי

 -רפכ וכז אלש תומה לכו יץמובלל םירמ ,ץמטונ הוודח .רחש הנו .תוילגרמ הנח ואיל היתב .נסרו חציכ מרה לט .רוטקפס הזילע ל תנויל דחו הרקוה
 .השואה בשחמב ישנה ןימח לש 'גוציו תרבגח לע = םיס



 ה = 0 טחמטהאאקשמש

 רדוהמו יתוכיא ןיזגמ לבקל ךל ונעצהש חיננ"
 "?רמוא תייה המ ,הרוגא םלשל ילב המימת הנש

 ".םתעגתשה"
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 -- ךרובע תיאדכ הכו תקתרמ הכ ,תעגשמ הכ העצה תאז"לכב ונל שי ךא ,ונעגתשה אל
 .וישכע .התוא ףוטחל ךל יאדכ המל תוביס שמח ךינפל .ףוריט טושפ היהי הל ברסל

 ףטחנ ישיאה בשחמה .ומצע תוכזב ותוא טופשל רתויב בוטה ןמזה והז .ךיניע לומ וישכע 21

 ותוא ךל חיטבת תחא ךרד קר ךא .תופסונ תורודהמב ותוא םיסיפדמ .םינותיעה ינכוד לעמ שממ

 .םייתנש קר םלשו םינש שולשל םותח .ךקסעב וא ,ךתיבב

 םייתנשל .ףירעתהמ 80% קר תמליש ,הנשל תמתח .טושפ ןובשח תושעל ה םג אוה וישכצ |
 .דבלב 67% ,םינש שולשל .ףירעתהמ 74% --
 ;הצרת םא .הנושארה הנשה תא ךרובע םימלשמ ונא ,םינש שולשל תמתח םא ,תורחא םילמב
 דדממ רתוי) ומורכה ריינ דדמל הדומצה העקשה ףלאמו חבושמ ןיזגמב תעקשה :ךכ תאז האר
 ישיא בשחמ תחטבהו .שארמ תיבירה תא תלביק םגו (הייחמה רקוי וא הפקה ,בהזה ,היינבה
 .םישדוח 36 ךשמב ךתיבל ןירשימב

 ךרטצת אלו .ןושאר ,יונמכ ,הנהית התא -- הבחרהו הלדגה לכמ ,ןיזגמב דיתעב סינכנש רופיש לכמ
 .תמלישש ריחמל הרוגא ףיסוהל

 ,םיצחלו תועפשהמ יקנ ,יאמצע תויהל ףאוש ןותיע לכ .עודי דוסב ךתוא ףתשנ וישכע'
 .יראה קלחה תא -- וב םימסרפמה וליאו ,ןטקה םקלח תא ןמממ ארוקה רשא םינותיע םנשי
 .ןושארהמ ןטק ךא ,רכינ קלח םימרות םימסרפמהו ,םתוא קיזחמה אוה ארוקה רשא םינותיע םנשי
 םיביתכמה תוכיאה ינותיע םה ולא .ךורא חווטל םייונמ םה םהיארוק בור רשא םינותיע םנשיו
 .התונקיידו התוניצר ,התונכ ,תמוסריפה תמר תא םימסרפמל
 תא לצנל ךתוא םינימזמו ,תאז גישהל ידכ הברה תושעל םינכומ ונא .עיגנו .עיגהל םיצור ונא ךכל
 .ונתכוטל ומכ תוחפל ךתבוטל .תונמדזהה

 טיבשחמב ןה החמומ רשא תווצ י"ע בתכנ ישיאה בשחמה :תילאנב יד איהו .הנורחאה הביסה יהוז
 תואמחמ עפש ונלביק .הלועמ ןיזגמ והז .תרצוי תואנותיעב ןהו (םהמ עכונו םהב ךורכה לכו)
 ,רתויב הלודגה האמחמה ילוא ךא .םריכזהלמ םיעונצ ונלש קווישה ישנא וליפא רשא םיוויטלרפוסו
 דואמ הלודג הרבח ,םיבשחמ קווישל הלודג הרבח לש הל"כנמ יפמ ,קהבומ "טנמטייטסרדנא"ב הרמאנש
 ".אתוטמב ,האמחמכ תאז וארו -- תרוקיב יל ןיא" :וז התיה ,דואמ

₪6 - ₪ 
 דלפ לארשי

 ל"ומ

 ףרצ אנא ,םתיבל חלשיי ןיזגמהש ךנוצרו םינוש םייונמ םיתחהל תטלחה סא .ךתוחונל הלבט תפרוצמ :ב"ג
 .דוקימ ירפסמ םע ,תקייודמ םינעמ תמישר
 .פ"י .הדות

 יש יפנעהפה 9
+ 
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 תתבש דוד .םירחא םיקחשמב הפלחהל סורטקפסל הסיט רוטואלומיס < 58102 ןולוח 351 ד'תל .ךבשחמ גוס ,ךתבותכו ךמש .ודעומ ןגראתמ
 ,נריס רצנ יקסנליו ןועדג .קיסייב רפס ,חוכ קפס ,'ק 26 ,הלועמ בצמב 81 סקאא"יז רילקניס חריכמל = 02/861356 'לט 97725 ם"י 401/19 תומר|
 | תוטסק < 03/83675 .58337 ךולוח ,7 "לשאר ,היורא ןב יחצ .20 קיול עדימו תוינכות ףילחהל ךיינועמ = 054/38295 'לט 70395 בקעי ראב נ'ד|
 |16 היוצמ בצמב 81 סקאא-יז רילקניס הריכממל = 03/328980 69054 זא"ת 48 יקצדורב ,לט ירמע .ע"ש וא דומיל ירפס תרומת םורטקפטל הנכות|
 :תרומת 400/800 יראטאל םיקחשמ ףיקחהל < 04/255345 .טניבל רוי .5 200 יותיפ רזחמ .הנוכמ-תפשו קיסייב ירפס .םיקחשמ תוטסק ,יקו
 .קפס ,הלועמ 81 סקא-יז רילקניס הריכמל < 02/912556 ,ןוטיס ןווד וא 02/911469 ,ילשמלא השמ .(םרכומל תורשפא) םיינורטקלא םיקחשמ
 .תוטסק 2 ,ןיוצמ ,ספיליפ הייוולט קחשמ הריכמל = צ"החא ,051/26867 לט 78521 ןולקשא .232 ןויצ תביש .הדז לוי .הנכות ,תורפס|
 .בירי .עיתפמ ריחמב ,םילועמ םיקחשמו ףסונ דויצ .הזיראב 20 קיו הריכמל < 052/23776 43000 הננער 27 ירויפיטנומ ,ינויצע ןד .תומכחותמ|
 יתרזא סדנהמ ,ילברגלא ףסוי .םיקחשמ רפסמ ,יוגיה טומ .ירוקמ פייט ,שדח 20 קיו הריכמל <055/31503 77549 דודשא 2 סחש באוי .ץיבומיס
 תא הרומתב .20 קיול המר לע עדימו הנכות ףילחא = ת"פ 25 טנלס .יחרזמ לארונ ,20 קיו רובע שמושמ פייט הנקא = 059/73718 .תלייא 490/5)
 ,רסיק ליג .ןד שוגמ 64 רדומוק ילעב םע םירפסו םיקחשמ ,עדימ ףילחא = 03/998775 .םוחנ יחצ .20 קול הנכותו םיקחשמ לש לודג יאלמ
 \םישפחמ = 05/3%5949 ,28102 אתא 'ק 356 ד"ת ,ךולב ןורוד .תוטסקב יוצר .קחשמו דומילל רזע תנכות ףילחא :20 קיו ילעבל * 3
 דלפ לארשו -תורוש ריינ לע םילופכ םיחוור .רורבו האג די בתכב בותכ .ונילא רוקמה תא ךמע אבהו םגרת .בשחמה ימוחתב םיבוט םימגרתמ
 .הפיח ,יאורלא יסומע .האנה ,תירוקמ הנכות ,לבק ,יא 4/9 איט הרזכמל < א"ת .5 הנאמ ,ישיאח בשחמה .הלא תואמגוד ןחבי ,ןיזגמה לרמ|
 בצמב פייטו 20 קיו רוכמא < 03/945608 ,צילשאר .3% רקסניפ .רימש ןליא .ןיוצמ בצמ ,הנכות .תורפס ,הריכמל 20 קיו < 04/244038 5
 יעדויו 'בשחמ יפורש" םע בתכתא = 04/710587 ,27000 .קילאיב 'ק ,43 ןוירוג ןב .ןורי רזנ .5 320 כ"חסב ריחמה .םיקחשמו הנכות תטסק .שדח
 טקא-יז רלקניסל תורבוח .תוטטק ,הנכות הנקא וא ףילחא =03/807939,58413 ןולוח ;א/3 ןיקסנלומס ,דלוגניג ןולא .תוינכות ףילחאו קיסייב
 ,ליג ןודש .רכינ ןוכסיח זהוטלחה ריהמל .הנכות ,עבצ סוטרכ .תירבע ,הריכמל שדח .4עפ16 11 = 051/82938 .םורד שיכל ע'ד ,שיכל .לג תימע 1
 .הבודפ תליהק ,שידג רנבא םגו .36000 ןועבט 'ק ,'א/7 אשנה הדוהי ,בלרב תליזא .תוטסקו תוינכות ופילחה :םורטקפס ילעבל * 9%
 .ללח בשחמ דגנ ידמִמתלתו סינט ;גנוקגניק ומכ \הנוכמ תפש) הילגנאמ םיקחשמ הפלחה/חריכמל :32 ןוגארד ילעבל = 03/483053 .א"ת ב2
 .הנקא + 08/978870 ןמטרה ימר .רפסו תוטטק .קפס .הבחרה ,81 סקא"יז רוכמא < 065/71363 יטומ .האיצמכ הריכמליראטאל תוטסק שולש
 ,תוטומ 2 .הטסק םע 9015 אוונאט האזיוולט קחשמ רוכמא < 03/802308 ןמטוג יקימ .םיריבס בצמו ריחמב תינועבצ היזיוולט/ייאיט רוטינומ
 .יקסבונוול יש .םורטקפסל תוטסקו םירפס ףולחהל ןינועמ = 03/780856 ,סלב לייא .לקש ףלא 10 .יאנשו תומר 3 יטמחש בשחמו יאנש ,יוגוה
 21 הבודפ תליחק ,שודג רעבא .בל - א"י יאליג םורטקפס רילקניס תובבוחו םיבבוח ןודעומ ןגראתמ = 03/9221327 ,49550 ,ת"פ 22 םיאישנה
 .בובא לת 'ב

 א הכימ - סמחח וא - בותכ ברימל םילמ 36 דע ליכמת .ז ספוט לע וודקה רוחב רי"בפכב בווכוחל תובייח ךיתודוה ל
 ךכיסא"אלא ךקותיה ל רזחס למונ אל הבלב םייטרמ וכארוקמ תועה םילבקמ נא. למת םיטולשב לל

 ו מסרומת דרומה .הוחבו האג רוזבתסב דק רומל ל רוע אגא חנחומת ךכופל תורתאב דטאאהנ
 .התסצהב :טלמ/טלק ריכז ילנה

 רו טמוטב טטקטת
 וקח לנ סיסב

 וכלי עמ מרע



 : הינתנל עיגהל יאדכ

 יםיבשחמ דיזתע

 יגוט לכ קווישו אובי
 םיישיאה םיבשחמה

 םירחוסל תודחוימ תועצה

 :ץראב םיבוט םיריחמ
 5 580-864 רודוזנוק
 עיתפמ ריחמב 886: עיגיה

 053-82112 .לט  תינתנ 4 יקסנלומס בוחר

 ו

 ₪ : יתיב בשחמ היצסנס

 2% 5כ601זטהו
 יאלמהמ הקפסא

 16% - 211% + מ"עמ

 48% - 2708 + מ"עמ

 דונכ
 קח *

 פול כ שח

 ךיקצומ"תירק ,31 םיטפושה = םיאנכטה שגפמ
 047737158 .לט

 םיאנכטה שגפמ

 סילשורי .הילצרה

 רונ
 םייקסעו םייתיב םיבשחמ

 | נכותו תורפס
 םיסרוק
 בשחמה תרכחל

 55 א - 6
 .םירגובמו רעו

 .הילצרה .68 ןוירוג-ןב 'חר
 052-5591276 .לט

 'א104 תונח ,םילשוריב ללכ ןינב
 03-267839 .לט

 ג
 כ יגולורטסא ץועי + םוסרפ +רואל האצוה

 ל פלג ל 5 הובא דש = אוב יאתבש 3: בולורטסאה
 לת ןגיחמר

1 0 
 מ

 0 ל 0 0
 טואאט או + 6\סוט 4 חו 00% שוש 7

-- 4 

3 





 2 סיכת ./0 ןסישלוי ןסתו/ הא

 ו: -
 סוד

 .בשזחמה תרכה טרוקל המורחו םיסרפ
 ביבא-לת :הכרדהה זכרמו םייטארה םידרשמב
 .(םוירניפלודה לומ) 135 / רוביג תיב
 .90,61 ,10,10,8,48,35,25,2% :םיסובוטוא .05-663606 6

 םניח ףתתשהל אוב
 בשחמה תרכהל סרוקב
 תרכהל סניח סרוקב סכתא חראל חמשנ
 .םוי יצח ךשמנה בשמה
 דובעלולכות םיבשחמ םיריכמ רבכ םתא םא
 .ישפוח ןפואב ומ( 2000 בשחמ לע

 48% לעב םדקתמ בשחמ - 5 0
 .(646-ל הבחרהל ןתינ)
 .תילגנאב םגו תירבעב תונטק תויתוא
 תיבל בשחמה .רעונל ילאידיאה בשחמה
 .םייכוניח םיזתשיילו קסעלו
 .רתי לכמ רתוי לוז -- 3 0
 .קושב םיליבקמה םיבשחמה

 | 6| לש תוירחאו ןימא תורש

 ב

 רומ ידא
 .ס ו אופוס 010-800 :הקיזומה יבהואל

 שו( 2000 בשחמל רבחתמ .הקיזומ תכירעו תריציל



 םינעוצקמהשכ ן982-ב
 והלח אנ ןיידע םיבשחהב
 ישיא בשחה לע
 בשהמ -יניח לש םיעוציבםע
 עיקשהל םילוכי סניאש םיקוסע סישנא רובע ₪ תא הגיצה לטיגוד

 .בשחמה דומלב ץמאמו ןמז

 ,רתוי רכוז בשחמהש המכש ו 7 בו בטתמה מ קח0-:55) א4| -
 .,תוחפ רוכזל שמתשמה ךירצ

 תוטלובה תונוכתה .םירחא םיקוסיעל תונפתהל שמתשמה לוכי ומצעב תולטמ עצבל בשחמה לש ותלוכי הלודגש לככו
 תכרעמ תמרב םיתוריש ןתמו תינמז וב תובר תומישמב הדובע תלוכי :ןה 055101 תרדסמ םיבשחמה תכרעמב
 ,עבצל הבחרה תויורשפא ,טוד-\גז תטישב תללכושמ הקיפרג ,תרושקת תותשרל תורבחתה ,בשחמ ינימ לש הלעפה
 םג תמייק .דועו םילילמת דובעל הנכות ,/\א-הו קס 11 יבשחמ לש חותיפ ילכ ךרעמ ,תירבעה הפשב האלמ הכימת
 לבשחמ תרדס לש לודגה ןורתיה .דועו הבתכה רישכמכ שומש ,ןופלט תוחיש עוציבל ד(. .תכרעמל תורשפא
 .ךומכ קוידב .ליבקמב תחא הלועפמ רתוי עצבל סילגוסמ סהש אוה קא00655/0ג1-300 תרדסמ םילהנמה
 ,הידכא תמוצ ,לטיגיד תיב ,מיעב (קד) טנמפיוקא לימוד
 .057-957157 .לט ,46733 הילצרה

 .תרושקתה דרשמ

 |(! ןח... ==... האהל רו

 8[[| בשוח םלועה
 .רימט ןוסבקעירמיו


